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Ändringsförslag 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat 
stöd bör begränsas till en lämplig nivå, 
men man bör tillåta att sådant stöd 
beviljas i medlemsstater eller i vissa av 
deras regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk 
eller vissa jordbrukssektorer är särskilt 
viktiga av ekonomiska, miljömässiga 
och/eller sociala skäl. Det bör vara tillåtet 
för medlemsstaterna att använda upp till 5 
% av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda 
mer än 10 % av sitt nationella tak.
Kopplat stöd bör endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att behålla 
aktuella produktionsnivåer i dessa 
regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har 
stödberättigande hektar för aktivering av 
stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd 
som överstiger 10 % av det årliga 
nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 

(33) Frikopplandet av direktstödet och 
införandet av det samlade gårdsstödet 
utgjorde viktiga faktorer i omarbetningen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken. 
De erfarenheter som man tillägnat sig 
genom tillämpningen av förordning (EG) 
nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 visar, tillsammans med 
marknadsutvecklingen, att stödordningar 
som 2003 hölls utanför systemet med 
samlade gårdsstöd nu kan integreras i 
grundstödordningen i syfte att främja ett 
mer marknadsorienterat och hållbart 
jordbruk.
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befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 284
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat 
stöd bör begränsas till en lämplig nivå, 
men man bör tillåta att sådant stöd 
beviljas i medlemsstater eller i vissa av 
deras regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk 
eller vissa jordbrukssektorer är särskilt 
viktiga av ekonomiska, miljömässiga 
och/eller sociala skäl. Det bör vara tillåtet 
för medlemsstaterna att använda upp till 5 
% av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda 
mer än 10 % av sitt nationella tak. 
Kopplat stöd bör endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att behålla 
aktuella produktionsnivåer i dessa 
regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) 

utgår
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nr 73/2009 och som inte har 
stödberättigande hektar för aktivering av 
stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd 
som överstiger 10 % av det årliga 
nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 285
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
20 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 20 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör beviljas i den utsträckning som är 
nödvändig för att skapa ett incitament till 
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till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

att behålla aktuella sysselsättnings- och
produktionsnivåer i dessa regioner eller för 
att stödja sektorer eller produktion som 
har många positiva effekter när det gäller 
att förbättra miljön, bekämpa 
klimatförändringar och bevara den 
biologiska mångfalden. Detta stöd bör 
också vara tillgängligt för jordbrukare som 
den 31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. bg

Ändringsförslag 286
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att själva bestämma 
nivån på stödet, men det får inte överstiga 
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% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda 
mer än 10 % av sitt nationella tak. 
Kopplat stöd bör endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att behålla aktuella 
produktionsnivåer i dessa regioner. Detta 
stöd bör också vara tillgängligt för 
jordbrukare som den 31 december 2013 har 
särskilda stödrättigheter tilldelade enligt 
förordning (EG) nr 1782/2003 och 
förordning (EG) nr 73/2009 och som inte 
har stödberättigande hektar för aktivering 
av stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd 
som överstiger 10 % av det årliga 
nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

15 % av deras nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner eller för att stödja sektorer 
eller produktion som har många positiva 
effekter när det gäller att förbättra miljön, 
bekämpa klimatförändringar och bevara 
biologisk mångfald. Detta stöd bör också 
vara tillgängligt för jordbrukare som den 
31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
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situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 %
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda 
mer än 10 % av sitt nationella tak.
Kopplat stöd bör endast beviljas i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
skapa ett incitament till att behålla aktuella 
produktionsnivåer i dessa regioner. Detta 
stöd bör också vara tillgängligt för 
jordbrukare som den 31 december 2013 har 
särskilda stödrättigheter tilldelade enligt 
förordning (EG) nr 1782/2003 och 
förordning (EG) nr 73/2009 och som inte 
har stödberättigande hektar för aktivering 
av stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd 
som överstiger 10 % av det årliga 
nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 10 %
av sitt nationella tak till detta stöd. Kopplat 
stöd bör endast beviljas i den utsträckning 
som är nödvändig för att skapa ett 
incitament till att behålla aktuella 
produktionsnivåer i dessa regioner, och för 
att kunna säkerställa att detta villkor är 
uppfyllt bör kommissionen ha rätt att 
kontrollera produktionsnivåerna i de 
sektorer och regioner där denna form av 
stöd ges och, där så är nödvändigt, kräva 
att medlemsstaterna minskar andelen 
direktstöd som ges som kopplat stöd. Detta 
stöd bör också vara tillgängligt för 
jordbrukare som den 31 december 2013 har 
särskilda stödrättigheter tilldelade enligt 
förordning (EG) nr 1782/2003 och 
förordning (EG) nr 73/2009 och som inte 
har stödberättigande hektar för aktivering 
av stödrättigheterna.

Or. en

Motivering

Begränsningar av kopplat stöd för att passa med ändringsförslag till artiklar.

Ändringsförslag 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

(33) Medlemsstaterna bör inte längre
tillåtas att använda en del av sina nationella 
tak för direktstöd till att bevilja kopplat 
stöd i vissa sektorer, utom i mycket tydligt 
definierade fall och för en begränsad tid. 
De resurser som kan användas till kopplat 
stöd bör begränsas till en lämplig nivå, 
men man bör tillåta att sådant stöd beviljas 
i medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är oumbärliga av 
ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala 
skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd. I 
mycket särskilda och vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 5 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 5 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011. Möjligheten till kopplat stöd 
bör begränsas till små sektorer med 
särskilda behov och bör inte användas 
som ett allmänt instrument. I anslutning 
till detta bör allt kopplat stöd fasas ut så 
snart som möjligt.
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Or. en

Ändringsförslag 289
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 
31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 

(33) I sektorer och fall som tydligt 
definieras av medlemsstaterna eller av 
regioner med behörighet på 
jordbruksområdet bör dessa tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl och bidrar till att förbättra 
deras konkurrenskraft, 
produktionskvalitet eller balansen i 
värdekedjan. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 
10 % i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 
31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) 



AM\907852SV.doc 11/170 PE492.791v01-00

SV

medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) 
nr 182/2011.

nr 73/2009 och som inte har 
stödberättigande hektar för aktivering av 
stödrättigheterna. När det gäller 
godkännande av frivilligt kopplat stöd som 
överstiger 10 % av det årliga nationella tak 
som fastställs per medlemsstat, bör 
kommissionen ha befogenhet att anta 
genomförandeakter utan tillämpning av 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. es

Motivering

Obalansen i värdekedjan är en av de grundläggande anledningarna till att vissa sektorer 
försvinner på den öppna, globaliserade marknaden.

Ändringsförslag 290
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga, 
landskapsbevarande och/eller sociala skäl. 
Det bör vara tillåtet för medlemsstaterna att 
använda upp till 5 % av sitt nationella tak 
till detta stöd, eller 10 % i det fall deras 
nivå för kopplat stöd översteg 5 % under 
minst ett av åren i perioden 2010–2013. I 
vederbörligen motiverade fall där vissa 
känsliga behov kan påvisas i en region och 
efter kommissionens godkännande, bör 
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medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella sysselsättnings- och
produktionsnivåer i dessa regioner och på 
samma gång stödja sektorer eller 
produktion som har många positiva 
effekter på miljön, till exempel när det 
gäller att bevara biologisk mångfald och 
traditionella landskap eller motverka 
klimatförändringar. Detta stöd bör också 
vara tillgängligt för jordbrukare som den 
31 december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
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vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011. Beviljandet av kopplat stöd är 
ganska problematiskt, med tanke på att 
det beror på den specifika sociala och 
miljömässiga situationen. Tillägg av nya 
bestämmelser till exempel ”incitament” 
med syfte att behålla befintliga 
sysselsättnings- och produktionsnivåer i 
de respektive regionerna eller stödja 
sektorer eller produkter som väsentligt 
bidrar till att förbättra miljön, bekämpa 
klimatförändringar eller bevara den 
biologiska mångfalden skulle förenkla 
beviljandet av stöd.

Or. ro
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Ändringsförslag 292
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter 

(33) Medlemsstaterna bör tillåtas att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd till att bevilja kopplat stöd i 
vissa sektorer, i tydligt definierade fall. De 
resurser som kan användas till kopplat stöd 
bör begränsas till en lämplig nivå, men 
man bör tillåta att sådant stöd beviljas i 
medlemsstater eller i vissa av deras 
regioner som ställs inför särskilda 
situationer, där vissa typer av jordbruk eller 
vissa jordbrukssektorer är särskilt viktiga 
av ekonomiska, miljömässiga och/eller 
sociala skäl. Det bör vara tillåtet för 
medlemsstaterna att använda upp till 5 % 
av sitt nationella tak till detta stöd, eller 10 
% i det fall deras nivå för kopplat stöd 
översteg 5 % under minst ett av åren i 
perioden 2010–2013. I vederbörligen 
motiverade fall där vissa känsliga behov 
kan påvisas i en region och efter 
kommissionens godkännande, bör 
medlemsstaterna dock tillåtas använda mer 
än 10 % av sitt nationella tak. Kopplat stöd 
bör endast beviljas i den utsträckning som 
är nödvändig för att skapa ett incitament 
till att behålla aktuella produktionsnivåer i 
dessa regioner. Detta stöd bör också vara 
tillgängligt för jordbrukare som den 31 
december 2013 har särskilda 
stödrättigheter tilldelade enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 och förordning (EG) nr 
73/2009 och som inte har stödberättigande 
hektar för aktivering av stödrättigheterna. 
När det gäller godkännande av frivilligt 
kopplat stöd som överstiger 10 % av det 
årliga nationella tak som fastställs per 
medlemsstat, bör kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
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utan tillämpning av förordning (EU) nr 
182/2011.

artikel 290 i EUF-fördraget.

Or. de

Motivering

Detta är inte ett rent tekniskt beslut utan det rör sig om en reglering.

Ändringsförslag 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att garantera ett ändamålsenligt 
och målinriktat utnyttjande av unionens 
medel och undvika dubbelfinansiering 
genom andra liknande stödinstrument, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen i syfte att definiera 
antagandet av regler om villkoren för 
beviljande av frivilligt kopplat stöd och 
regler om stödets förenlighet med andra 
unionsåtgärder samt om kumulering av 
stöd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Vad angår stöd till bomullssektorn 
anses det, i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, vara nödvändigt att en del av 
stödet fortsätter att vara kopplat till 

utgår
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bomullsodling genom ett grödspecifikt 
stöd per stödberättigande hektar i syfte att 
försäkra sig mot varje risk för 
produktionsstörning i 
bomullsproducerande regioner, med 
hänsyn tagen till alla faktorer som 
inverkar på detta val. Detta val bör 
bibehållas i enlighet med målen i 
protokoll nr 4 om bomull, som är fogat till 
1979 års anslutningsakt.

Or. en

Ändringsförslag 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Vad angår stöd till bomullssektorn 
anses det, i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, vara nödvändigt att en del av 
stödet fortsätter att vara kopplat till 
bomullsodling genom ett grödspecifikt stöd 
per stödberättigande hektar i syfte att 
försäkra sig mot varje risk för 
produktionsstörning i 
bomullsproducerande regioner, med 
hänsyn tagen till alla faktorer som inverkar 
på detta val. Detta val bör bibehållas i 
enlighet med målen i protokoll nr 4 om 
bomull, som är fogat till 1979 års 
anslutningsakt.

(35) Vad angår stöd till bomullssektorn 
anses det, i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, vara nödvändigt att en del av 
stödet en sista gång är kopplat till 
bomullsodling genom ett grödspecifikt stöd 
per stödberättigande hektar i syfte att 
försäkra sig mot varje risk för 
produktionsstörning i 
bomullsproducerande regioner, med 
hänsyn tagen till alla faktorer som inverkar 
på detta val. Detta val bör bibehållas i 
enlighet med målen i protokoll nr 4 om 
bomull, som är fogat till 1979 års 
anslutningsakt, men stödet bör 
tidsbestämmas. För att i framtiden bättre 
kunna möta jordbrukets utmaningar bör 
man utvärdera hur nödvändigt och 
effektivt det grödspecifika bomullsstödet 
är.

Or. de
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Ändringsförslag 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Vad angår stöd till bomullssektorn 
anses det, i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, vara nödvändigt att en del av 
stödet fortsätter att vara kopplat till 
bomullsodling genom ett grödspecifikt stöd 
per stödberättigande hektar i syfte att 
försäkra sig mot varje risk för 
produktionsstörning i 
bomullsproducerande regioner, med 
hänsyn tagen till alla faktorer som inverkar 
på detta val. Detta val bör bibehållas i 
enlighet med målen i protokoll nr 4 om 
bomull, som är fogat till 1979 års 
anslutningsakt.

(35) Vad angår stöd till bomullssektorn 
anses det, i enlighet med förordning (EG) 
nr 73/2009, vara nödvändigt att en del av 
stödet fortsätter att vara kopplat till 
bomullsodling genom ett grödspecifikt stöd 
per stödberättigande hektar i syfte att 
försäkra sig mot varje risk för 
produktionsstörning i 
bomullsproducerande regioner, med 
hänsyn tagen till alla faktorer som inverkar 
på detta val. Detta val bör bibehållas i 
enlighet med målen i protokoll nr 4 om 
bomull, som är fogat till 1979 års 
anslutningsakt, men dess tillämpning bör 
strikt begränsas och successivt minskas.

Or. en

Ändringsförslag 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att få till stånd en ändamålsenlig 
tillämpning av det grödspecifika 
bomullsstödet bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen i syfte att 
anta regler och villkor som ska gälla för 
tillståndsgivning för mark och sorter i 
samband med det grödspecifika stödet för 
bomull och bestämmelser om villkoren för 
att bevilja detta särskilda stöd, om 
stödberättigandekrav och 
jordbruksmetoder, om kriterier för 

utgår
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godkännande av branschorganisationer, 
om producenternas skyldigheter och om 
situationer där de godkända 
branschorganisationerna inte iakttar de 
kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I kapitel 2 i rådets förordning (EG) nr 
637/2008 av den 23 juni 2008 om ändring 
av förordning (EG) nr 1782/2003 och 
upprättande av nationella 
omstruktureringsprogram för 
bomullssektorn föreskrevs att varje 
bomullsodlande medlemsstat antingen vart 
fjärde år och för första gången senast den 1 
januari 2009 måste lämna in ett utkast till 
ett fyraårigt omstruktureringsprogram till 
kommissionen eller senast den 31 
december 2009 lämna in ett enda förslag 
till modifierat omstruktureringsprogram till 
kommissionen omfattande åtta år. 
Erfarenheten har visat att 
omstruktureringen av bomullssektorn 
skulle fungera bättre genom andra åtgärder, 
däribland de som finansieras inom ramen 
för landsbygdsutvecklingsprogrammet i 
enlighet med förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling], 
som också skulle medföra en bättre 
samordning med åtgärder i andra sektorer. 
Men de förvärvade rättigheterna och 
berättigade förväntningarna hos företag 
som redan omfattas av 
omstruktureringsprogrammen bör 
respekteras. Därför bör de pågående 
programmen på fyra eller åtta år få fortsätta 
hela perioden ut. När den aktuella perioden 

(37) I kapitel 2 i rådets förordning (EG) nr 
637/2008 av den 23 juni 2008 om ändring 
av förordning (EG) nr 1782/2003 och 
upprättande av nationella 
omstruktureringsprogram för 
bomullssektorn föreskrevs att varje 
bomullsodlande medlemsstat antingen vart 
fjärde år och för första gången senast den 1 
januari 2009 måste lämna in ett utkast till 
ett fyraårigt omstruktureringsprogram till 
kommissionen eller senast den 31 
december 2009 lämna in ett enda förslag 
till modifierat omstruktureringsprogram till 
kommissionen omfattande åtta år. 
Erfarenheten har visat att 
omstruktureringen av bomullssektorn 
skulle fungera bättre genom andra åtgärder, 
däribland de som finansieras inom ramen 
för landsbygdsutvecklingsprogrammet i 
enlighet med förordning (EU) nr 
[förordningen om landsbygdsutveckling], 
som också skulle medföra en bättre 
samordning med åtgärder i andra sektorer. 
Men de förvärvade rättigheterna och 
berättigade förväntningarna hos företag 
som redan omfattas av 
omstruktureringsprogrammen bör 
respekteras. Därför bör de pågående 
programmen på fyra eller åtta år få fortsätta 
hela perioden ut. När den aktuella perioden 
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löpt ut bör programmen dock avslutas. 
Medlen som finns tillgängliga från 
fyraårsprogrammet skulle sedan kunna
integreras i de tillgängliga EU-medlen för 
åtgärder inom ramen för 
landsbygdsutveckling från och med 2014 
De medel som finns tillgängliga efter det 
att åttaårsprogrammen avslutats skulle inte 
vara användbara inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen under 
2018 med tanke på programperioden, och 
skulle därför göra mer nytta om de 
överfördes till stödordningar enligt denna 
förordning, som redan fastställts i artikel 
5.2 andra stycket i förordning (EG) nr 
637/2008. Förordning (EG) nr 637/2008 
kommer därför att ha blivit obsolet från 
och med den 1 januari 2014 eller den 1 
januari 2018 vad gäller medlemsstater som 
har fyraåriga respektive åttaåriga program. 
Förordning (EG) nr 637/2008 bör därför 
upphöra att gälla.

löpt ut bör programmen dock avslutas. 
Medlen som finns tillgängliga från 
fyraårsprogrammet bör sedan integreras i 
de tillgängliga EU-medlen för åtgärder 
inom ramen för landsbygdsutveckling från 
och med 2014 De medel som finns 
tillgängliga efter det att åttaårsprogrammen 
avslutats skulle inte vara användbara inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammen under 
2018 med tanke på programperioden, och 
skulle därför göra mer nytta om de 
överfördes till stödordningar enligt denna 
förordning, som redan fastställts i artikel 
5.2 andra stycket i förordning (EG) nr 
637/2008. Förordning (EG) nr 637/2008 
kommer därför att ha blivit obsolet från 
och med den 1 januari 2014 eller den 1 
januari 2018 vad gäller medlemsstater som 
har fyraåriga respektive åttaåriga program. 
Förordning (EG) nr 637/2008 bör därför 
upphöra att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 

(38) För småbrukare kan det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 



PE492.791v01-00 20/170 AM\907852SV.doc

SV

miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Vid brott mot 
nationell miljölagstiftning bör dock 
straffavgifter dras från utbetalningen. 
Målen för denna ordning bör vara att stödja 
den redan existerande småbruksstrukturen i 
unionen, utan att därför hindra en 
strukturell utveckling mot mer 
konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag. 

Or. en

Ändringsförslag 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 

(38) För småbrukare bör medlemsstaterna 
tillåtas att använda en del av sina 
nationella tak för direktstöd i syfte att 
åstadkomma en enkel och särskild ordning 
så att de administrativa kostnaderna i 
samband med förvaltning och kontroll av 
direktstöd kan minskas. Av detta skäl bör 
det införas ett stöd i form av en 
klumpsumma som ersätter alla direktstöd. 
Det bör införas bestämmelser som 
förenklar administrationen genom att bland 
annat minska skyldigheterna för 
småbrukare, till exempel i samband med 
ansökan om stöd, jordbruksmetoder som 
främjar klimatet och miljön och kontroller 
enligt förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen], utan att 
genomförandet av reformens övergripande 
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[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

syften äventyras, med tanke på att 
unionslagstiftningen enligt bilaga II till 
förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen] är tillämplig på småbrukare. 
Tvärvillkoren bör dock fortsätta att gälla 
för småbrukare eftersom det är viktigt att 
alla jordbrukare som tar emot EU-medel, 
oavsett hur stora de är, lever upp till 
åtminstone minimikraven när det gäller 
miljön. Målen för denna ordning bör vara 
att stödja den redan existerande 
småbruksstrukturen i unionen, utan att 
därför hindra en strukturell utveckling mot 
mer konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag.

Or. en

Ändringsförslag 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 

(38) För småbrukare kan en medlemsstat 
införa en enkel och särskild ordning så att 
de administrativa kostnaderna i samband 
med förvaltning och kontroll av direktstöd 
kan minskas. Av detta skäl kan en
medlemsstat införa ett stöd i form av en 
klumpsumma som ersätter alla direktstöd. 
Man kan även införa bestämmelser som 
förenklar administrationen genom att bland 
annat minska skyldigheterna för 
småbrukare, till exempel i samband med 
ansökan om stöd, jordbruksmetoder som 
främjar klimatet och miljön, utan att 
genomförandet av reformens övergripande 
syften äventyras, med tanke på att 
unionslagstiftningen enligt bilaga II till 
förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen] är tillämplig på småbrukare. 
Målen för denna ordning bör vara att stödja 
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tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

den redan existerande småbruksstrukturen i 
unionen, utan att därför hindra en 
strukturell utveckling mot mer 
konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag.

Or. en

Ändringsförslag 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet 
och miljön, tvärvillkor och kontroller 
enligt förordning (EU) nr […] [den 
horisontella förordningen], utan att 
genomförandet av reformens övergripande 
syften äventyras, med tanke på att 
unionslagstiftningen enligt bilaga II till 
förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen] är tillämplig på småbrukare. 
Målen för denna ordning bör vara att stödja 
den redan existerande småbruksstrukturen i 
unionen, utan att därför hindra en 
strukturell utveckling mot mer 
konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 

(38) För småbrukare kan medlemsstaterna 
införa en enkel och särskild ordning så att 
de administrativa kostnaderna i samband 
med förvaltning och kontroll av direktstöd 
kan minskas. Av detta skäl kan 
medlemsstaterna införa ett stöd i form av 
en klumpsumma som ersätter alla 
direktstöd. Det bör införas bestämmelser 
som förenklar administrationen genom att 
bland annat minska skyldigheterna för 
småbrukare, till exempel i samband med 
ansökan om stöd, utan att genomförandet 
av reformens övergripande syften 
äventyras, med tanke på att 
unionslagstiftningen enligt bilaga II till 
förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen] är tillämplig på småbrukare. 
Målen för denna ordning bör vara att stödja 
den redan existerande småbruksstrukturen i 
unionen, utan att därför hindra en 
strukturell utveckling mot mer 
konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag.
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till redan existerande företag.

Or. en

Ändringsförslag 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

(38) För småbrukare kan medlemsstaterna 
införa en enkel och särskild ordning så att 
de administrativa kostnaderna i samband 
med förvaltning och kontroll av direktstöd 
kan minskas. Av detta skäl kan 
medlemsstaterna införa ett stöd i form av
en klumpsumma som ersätter alla 
direktstöd. Det bör införas bestämmelser 
som förenklar administrationen genom att 
bland annat minska skyldigheterna för 
småbrukare, till exempel i samband med 
ansökan om stöd, jordbruksmetoder som 
främjar klimatet och miljön, tvärvillkor och 
kontroller enligt förordning (EU) nr […] 
[den horisontella förordningen], utan att 
genomförandet av reformens övergripande 
syften äventyras, med tanke på att 
unionslagstiftningen enligt bilaga II till 
förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen] är tillämplig på småbrukare. 
Målen för denna ordning bör vara att stödja 
den redan existerande småbruksstrukturen i 
unionen, utan att därför hindra en 
strukturell utveckling mot mer 
konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag.

Or. en

Ändringsförslag 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds,
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Hannu Takkula

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

(38) För småbrukare bör det vara möjligt 
att införa en enkel och särskild ordning så 
att de administrativa kostnaderna i 
samband med förvaltning och kontroll av 
direktstöd kan minskas. Medlemsstaterna 
bör emellertid själva kunna bestämma om 
de vill införa en särskild ordning. Av detta 
skäl bör det införas ett stöd i form av en 
klumpsumma som ersätter alla direktstöd. 
Det bör införas bestämmelser som 
förenklar administrationen genom att bland 
annat minska skyldigheterna för 
småbrukare, till exempel i samband med 
ansökan om stöd, jordbruksmetoder som 
främjar klimatet och miljön, tvärvillkor och 
kontroller enligt förordning (EU) nr […] 
[den horisontella förordningen], utan att 
genomförandet av reformens övergripande 
syften äventyras, med tanke på att 
unionslagstiftningen enligt bilaga II till 
förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen] är tillämplig på småbrukare. 
Målen för denna ordning bör vara att stödja 
den redan existerande småbruksstrukturen i 
unionen, utan att därför hindra en 
strukturell utveckling mot mer 
konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag.

Or. en

Ändringsförslag 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

(38) Medlemsstaterna bör få tillåtelse att 
använda en del av sina nationella tak för 
direktstöd för att införa en enkel och 
särskild ordning för småbrukare så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön och kontroller av tvärvillkor enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer och utan att hämma strukturell 
förändring inom jordbruket. Av detta skäl 
bör tillträdet till ordningen begränsas till 
redan existerande företag.

Or. en

Ändringsförslag 306
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en (38) Det bör införas en enkel och särskild 
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enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband 
med förvaltning och kontroll av direktstöd 
kan minskas. Av detta skäl bör det införas 
ett stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, 
till exempel i samband med ansökan om 
stöd, jordbruksmetoder som främjar 
klimatet och miljön, tvärvillkor och 
kontroller enligt förordning (EU) nr […] 
[den horisontella förordningen], utan att 
genomförandet av reformens 
övergripande syften äventyras, med tanke 
på att unionslagstiftningen enligt bilaga 
II till förordning (EU) nr [ ] [den 
horisontella förordningen] är tillämplig 
på småbrukare. Målen för denna ordning 
bör vara att stödja den redan existerande 
småbruksstrukturen i unionen, utan att 
därför hindra en strukturell utveckling mot 
mer konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag.

ordning som ska hjälpa småbrukare och 
producentgrupper att delta i 
jordbruksverksamhet. Av detta skäl bör 
det införas en särskild ordning under
direktstöden. Det bör införas bestämmelser 
som förenklar administrationen.
Ordningen för småbrukarna bör inte vara 
en utväg för småföretag som underlättar 
för jordbrukare att lämna 
jordbrukssektorn. Jordbrukare bör därför 
ha möjlighet att fritt gå ur och med i 
småbrukarordningen och flytta över till 
ett annat jordbrukssystem som definieras i 
denna förordning. Småbrukare bör inte 
automatiskt undantas från 
miljöanpassningsåtgärder och de måste 
uppfylla tvärvillkoren. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer.

Or. en

Ändringsförslag 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 

(38) För småbrukare bör det införas två 
typer av enkla stöd. Dels en enkel och 
särskild ordning för mycket små jordbruk 
och familjejordbruk så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
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minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer produktiva strukturer. 
Av detta skäl bör tillträdet till ordningen 
begränsas till redan existerande företag.
Dels ett stöd till småjordbruk som 
kompletterar de övriga stöden till 
jordbrukaren. Skyldigheterna i samband 
med ansökan om stöd, jordbruksmetoder 
som främjar klimatet och miljön, 
tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen] bör gälla småjordbruk.

Or. fr

Ändringsförslag 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
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administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga 
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd 
och jordbruksmetoder som främjar klimatet 
och miljön, utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att tvärvillkoren och 
unionslagstiftningen enligt bilaga II till 
förordning (EU) nr [ ] [den horisontella 
förordningen] är tillämpliga på 
småbrukare. Målen för denna ordning bör 
vara att stödja den redan existerande 
småbruksstrukturen i unionen, utan att 
därför hindra en strukturell utveckling mot 
mer konkurrenskraftiga strukturer. Av detta 
skäl bör tillträdet till ordningen begränsas 
till redan existerande företag.

Or. de

Ändringsförslag 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
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med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga
strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan 
existerande företag.

med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja 
småbruksstrukturen i unionen, utan att 
därför hindra en strukturell utveckling mot 
mer produktiva strukturer.

Or. pt

Ändringsförslag 310
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer konkurrenskraftiga

(38) För småbrukare bör det införas en 
enkel och särskild ordning så att de 
administrativa kostnaderna i samband med 
förvaltning och kontroll av direktstöd kan 
minskas. Av detta skäl bör det införas ett 
stöd i form av en klumpsumma som 
ersätter alla direktstöd. Det bör införas 
bestämmelser som förenklar 
administrationen genom att bland annat 
minska skyldigheterna för småbrukare, till 
exempel i samband med ansökan om stöd, 
jordbruksmetoder som främjar klimatet och 
miljön, tvärvillkor och kontroller enligt 
förordning (EU) nr […] [den horisontella 
förordningen], utan att genomförandet av 
reformens övergripande syften äventyras, 
med tanke på att unionslagstiftningen 
enligt bilaga II till förordning (EU) nr [ ] 
[den horisontella förordningen] är 
tillämplig på småbrukare. Målen för denna 
ordning bör vara att stödja den redan 
existerande småbruksstrukturen i unionen, 
utan att därför hindra en strukturell 
utveckling mot mer hållbara strukturer. Av 
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strukturer. Av detta skäl bör tillträdet till 
ordningen begränsas till redan existerande 
företag.

detta skäl bör tillträdet till ordningen 
begränsas till redan existerande företag.

Or. fr

Motivering

Det europeiska jordbruket har ständigt anpassat sig och förbättrat sin produktivitet och 
kvalitet, men det lyckas dåligt med att säkra jordbrukarnas och uppfödarnas välfärd. I 
begreppet ”konkurrenskraft” ligger också att gynna de mest produktiva områdena, ofta 
genom att utarma marken, utan hänsyn till de områden som betraktas som fattigare och mer 
svårtillgängliga. Jordbruket måste emellertid vara kopplat till marken och territorierna, och 
vi behöver alla europeiska jordbrukare för att säkra vår livsmedelssuveränitet. Därför bör 
begreppet hållbarhet införas eftersom det omfattar tre dimensioner: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga.

Ändringsförslag 311
Gabriel Mato Adrover

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Jordbruket i de yttersta 
randområdena står inför särskilda 
problem på grund av dess ökaraktär och 
avsides läge. Dessa områden kräver 
därför en särbehandling i form av 
särskilda åtgärder, vilka för närvarande 
finns i förordning nr 247/2006. De stora 
hindren för att produktionen ska kunna 
diversifieras i dessa områden, t.ex. deras 
belägenhet och klimat, gör det nödvändigt 
att utvidga denna särbehandling till de 
beslut som EU fattar inom det 
budgetområde som rör denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 312
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För enkelhetens skull och för att ta 
hänsyn till de yttersta randområdenas 
särskilda läge, bör direktstöden i dessa 
regioner hanteras inom de stödprogram 
som upprättas genom förordning (EG) 
nr 247/2006. Därav följer att bestämmelser 
i denna förordning som rör system för 
grundstöd och relaterade stöd samt 
kopplade stöd inte bör tillämpas på dessa 
regioner.

(40) För enkelhetens skull och för att bättre 
anpassa den gemensamma 
jordbrukspolitiken till de yttersta 
randområdenas särskilda läge – de hindras 
av sin ringa storlek och sitt långa avstånd 
från marknaderna – bör direktstöden och 
alla former av inkomststöd som beviljas 
jordbrukare i dessa regioner hanteras inom 
de stödprogram som upprättats genom 
förordning (EG) nr 247/2006. Därav följer 
att bestämmelser i denna förordning som 
rör system för grundstöd och relaterade 
stöd samt kopplade stöd inte bör tillämpas 
på dessa regioner.

Or. pt

Ändringsförslag 313
Gabriel Mato Adrover

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För enkelhetens skull och för att ta 
hänsyn till de yttersta randområdenas 
särskilda läge, bör direktstöden i dessa 
regioner hanteras inom de stödprogram 
som upprättas genom förordning (EG) 
nr 247/2006. Därav följer att bestämmelser 
i denna förordning som rör system för 
grundstöd och relaterade stöd samt 
kopplade stöd inte bör tillämpas på dessa 
regioner.

(40) För enkelhetens skull och för att ta 
hänsyn till de yttersta randområdenas 
särskilda läge, bör direktstöden i dessa 
regioner hanteras inom de stödprogram 
som upprättas genom förordning (EG) 
nr 247/2006 av den 30 januari 2006. Därav 
följer att bestämmelser i denna förordning 
som rör system för grundstöd och 
relaterade stöd samt kopplade stöd inte bör 
tillämpas på dessa regioner. Emellertid 
borde man analysera den inverkan som 
varje ändring av denna förordning skulle 
kunna ha på dessa områden.

Or. es
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Ändringsförslag 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Heterogeniteten inom 
jordbrukssektorn i vissa isolerade 
områden med ineffektiva 
produktionssystem kräver särskilda 
jordbrukspolitiska instrument som EU 
har lämplig erfarenhet av och som 
förbättrar marknadsinriktningen, minskar 
inverkan på miljön på grund av att 
verksamheten upphör och gör det möjligt 
att förankra de sociala nätverken på 
landsbygden i linje med den hållbarhet 
som eftersträvas. Man bör granska de 
särskilda ordningarna för de av EU:s 
öregioner som på grund av sina särdrag 
liknar de regioner där dessa 
jordbrukspolitiska instrument har visat 
sig vara framgångsrika.

Or. es

Ändringsförslag 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) I syfte att förstärka de sociala 
kriterierna bör medlemsstaterna främja 
och inrätta system för certifiering av 
arbetsförfaranden (ackrediterad social 
certifiering i samarbete med 
arbetsmarknadens parter), som både 
fungerar som konsumentens 
informationskanal och som ett incitament 
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för företagens sociala ansvar, som ger 
insyn i och väljer ut de bästa 
arbetsförhållandena och -metoderna. 
Detta informationssystem om 
arbetsförfaranden kan även tillämpas på 
importprodukter.

Or. es

Ändringsförslag 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen 
för vissa gränser, göras en gång och för 
hela den här förordningens 
tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. För alla 
medel som överförs på detta sätt bör 
medlemsstaterna samfinansiera med lika 
stora summor som avsatts för programmet 
för landsbygdsutveckling i respektive 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Om det inte finns något krav på samfinansiering finns det risk att medlemsstaterna använder 
medel för pelare I för att kunna minska sin samfinansiering och på så sätt öka statskassan på 
bekostnad av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 317
Marian Harkin
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Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen 
för vissa gränser, göras en gång och för 
hela den här förordningens 
tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. För alla 
medel som överförs på detta sätt bör 
medlemsstaterna samfinansiera med lika 
stora summor som avsatts för programmet 
för landsbygdsutveckling i respektive 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Ett sådant 
val bör, inom ramen för vissa gränser, 
göras en gång och för hela den här 
förordningens tillämpningstid.

Or. en
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Motivering

En sådan bestämmelse skulle innebära minskat fokus på att den gemensamma 
jordbrukspolitiken stödjer att offentliga medel används för kollektiva nyttigheter och utgöra 
ett betydande steg tillbaka i den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling, och den bör 
därför tas bort.

Ändringsförslag 319
George Lyon, Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. De medel 
som överförs på detta sätt bör tillsammans 
inte utgöra mer än 15 % av 
medlemsstaternas tak för direktstöd, och 
de bör vara föremål för samfinansiering. 
Alla medlemsstater bör kunna 
komplettera denna överföring med ett 
belopp som är proportionerligt till de 
belopp som inte har fördelats i form av 
stöd till områden med naturliga 
begränsningar. De bör även ha möjlighet 
att överföra medel som inte gått åt till 
miljöanpassning så att de istället kan 
användas för 
landsbygdsutvecklingsåtgärder för 
miljövänligt jordbruk. Samtidigt bör 
medlemsstater där direktstödsnivån ligger 
under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

Or. en



PE492.791v01-00 36/170 AM\907852SV.doc

SV

Ändringsförslag 320
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. När dessa 
medel väl överförts bör medfinansiering 
inte vara möjlig. Medlemsstater där 
direktstödets nivå ligger under EU-
genomsnittet kan följaktligen konsolidera 
överföringen av medel från pelare I till 
pelare II. Samtidigt bör medlemsstater där 
direktstödsnivån ligger under 90 % av den 
genomsnittliga stödnivån i unionen ges 
möjlighet att överföra medel från stöd 
avsett för landsbygdsutveckling till taket 
för direktstöd. Sådana val bör, inom ramen 
för vissa gränser, göras en gång och för 
hela den här förordningens tillämpningstid.

Or. fr

Ändringsförslag 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
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stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid. Det 
är viktigt att fastställa hur medlen kan 
återanvändas, med beaktande av att 
miljöanpassning är obligatoriskt och 
utgör grunden för projekten för 
miljövänligt jordbruk inom ramen för den 
andra pelaren.

Or. ro

Ändringsförslag 322
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Inom 
denna ram kan medlemsstaterna 
prioritera finansiering av målinriktade 
insatser genom en förstärkning av 
producentorganisationerna som fastställts 
i förordningen om landsbygdens 
utveckling. Samtidigt bör medlemsstater 
där direktstödsnivån ligger under 90 % av 
den genomsnittliga stödnivån i unionen ges 
möjlighet att överföra medel från stöd 
avsett för landsbygdsutveckling till taket 
för direktstöd. Sådana val bör, inom ramen 
för vissa gränser, göras en gång och för 
hela den här förordningens tillämpningstid.

Or. it



PE492.791v01-00 38/170 AM\907852SV.doc

SV

Ändringsförslag 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser, göras en gång och för hela 
den här förordningens tillämpningstid.

(43) För att kunna stärka sin 
landsbygdsutvecklingspolitik bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att överföra 
medel från sina tak för direktstöd till stöd 
avsett för landsbygdsutveckling. Samtidigt 
bör medlemsstater där direktstödsnivån 
ligger under 90 % av den genomsnittliga 
stödnivån i unionen ges möjlighet att 
överföra medel från stöd avsett för 
landsbygdsutveckling till taket för 
direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för 
vissa gränser och där så är möjligt, göras 
en gång och för hela den här förordningens 
tillämpningstid

Or. en

Ändringsförslag 324
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) I syfte att skydda europeiska 
landskap bör stöden som omnämns i 
denna förordning ges i enlighet med 
principerna i den europeiska 
landskapskonventionen och artikel 3 i 
Lissabonfördraget där man slår vakt om 
att Europas kulturarv ska skyddas och 
utvecklas. Landskapet är en viktig del av 
kulturen och regionala traditioner liksom 
i bevarandet av kulturell och geografisk 
mångfald. Det utgör även grunden för 
dagens biologiska mångfald som har 
formats genom århundraden av jord- och 
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skogsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 325
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Direktstödets upphörande

1. Direktstödet ska upphöra senast 2025 
och
a) upphörandet ska ske gradvist, 
b) de medel som frigörs ska användas för 
skydd och förbättring av
i) miljön,
ii) djurhållningen,
iii) vatten och vattenkvalitet,

iv) mark och markkvalitet,
v) klimatbetingade förändringar,
c) de frigjorda medlen ska till 100 % 
inriktas på regionala åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 

utgår
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klimatet och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 327
Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 328
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

(ii) Ett stöd till jordbrukare som inför 
avancerade metoder för hållbart jordbruk 
som är gynnsamma för den biologiska 
mångfalden, god förvaltning av markens 
bördighet, klimatet och miljön och som 
går utöver tvärvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

(ii) En ordning som är obligatorisk för 
medlemsstaterna, men frivillig för 
jordbrukarna, och som ger stöd till 
jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

Or. it

Ändringsförslag 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

ii) Ett kompletterande stöd till jordbrukare 
som tillämpar jordbruksmetoder som är 
gynnsamma för klimatet och miljön.

Or. de

Ändringsförslag 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Ett stöd till jordbrukare som tillämpar 
jordbruksmetoder som är gynnsamma för 
klimatet och miljön.

(ii) Ett tilläggsstöd till jordbrukare som 
tillämpar jordbruksmetoder som är 
gynnsamma för klimatet och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 332
Mariya Gabriel
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) En ny EU-finansierad stödordning 
för bisamhällen inom jordbrukssektorn.

Or. bg

Ändringsförslag 333
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

iv) Ett stöd till nya jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

(iv) Ett frivilligt stöd till unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet.

Or. en

Motivering

Åtgärderna i den andra pelaren som rör unga jordbrukare är mer effektiva när det gäller att 
stödja och uppmuntra nyetableringar, och därför bör åtgärder enligt den första pelaren vara 
frivilliga för medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

(iv) Ett frivilligt stöd till unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet.

Or. en

Motivering

Stöd till unga jordbrukare bör vara frivilligt för medlemsstaterna och regionerna.

Ändringsförslag 336
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

(iv) Ett frivilligt stöd till unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

iv) Ett valfritt stöd till unga jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet.

Or. de
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Ändringsförslag 338
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

(iv) Ett stöd till unga och nya jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
 Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

iv) Ett stöd till unga och nya jordbrukare 
som etablerar jordbruksverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

(iv) Ett obligatoriskt stöd till unga 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

(iv) Ett obligatoriskt stöd till unga 
jordbrukare som etablerar 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet.

(iv) Ett stöd till unga jordbrukare som 
etablerar jordbruksverksamhet samt till 
kvinnor inom jordbruket.

Or. it

Motivering

I det moderna samhället spelar kvinnan en allt viktigare roll och kvinnorollen är förknippad 
med flera olika funktioner, vilket grundar sig i kvinnors förankring i både familjeliv och 
yrkesliv. Just i denna mångfald av roller kan kvinnorna också ge ett väsentligt bidrag till 
framsteg och innovation på alla samhällsnivåer och bidra till högre livskvalitet, framför allt 
på landsbygden. Det är därför av största vikt att ge dem åtminstone samma skydd som unga 
erhåller, inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Ett system med kopplat stöd på frivillig 
basis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Ett grödspecifikt stöd för bomull. utgår

Or. en

Ändringsförslag 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Ett grödspecifikt stöd för bomull. vi) Ett tidsbegränsat grödspecifikt stöd för 
bomull.

Or. de

Ändringsförslag 346
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) En förenklad ordning för småbrukare. vii) En förenklad ordning för jordbrukare.

Or. fr

Ändringsförslag 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) En förenklad ordning för småbrukare. vii) En förenklad valfri ordning för 
småbrukare.

Or. de

Ändringsförslag 348
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) En förenklad ordning för småbrukare. (vii) En frivillig förenklad ordning för 
småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) En förenklad ordning för småbrukare. (vii) En frivillig förenklad ordning för 
småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 350
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) En förenklad ordning för småbrukare. (vii) En frivillig förenklad ordning för 
småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) En förenklad ordning för småbrukare. (vii) En frivillig förenklad ordning för 
småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii



AM\907852SV.doc 49/170 PE492.791v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) En förenklad ordning för småbrukare. (vii) En frivillig förenklad ordning för 
småbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 353
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) En förenklad ordning för småbrukare. vii) En förenklad frivillig ordning för 
småbrukare.

Or. fr

Motivering

Jordbrukens storlek varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. Ordningen för småbrukare 
kan vara till nytta i vissa fall men kan också leda till att konkurrensen snedvrids i andra 
medlemsstater. Medlemsstaterna har alltså bäst möjlighet att bedöma nyttan med systemet för 
småbrukare.

Ändringsförslag 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viia) Ett stöd till småbrukare som 
fastställs av medlemsstaten.

Or. fr
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Ändringsförslag 355
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viia) Ett stöd till småbrukare som 
fastställs av varje medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Ändring av bilaga I

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade aktier i enlighet med artikel 55 
i syfte att ändra förteckningen över 
stödsystem i bilaga I.

Or. es

Motivering

Tillämpningsområdet utgör en mycket viktigt aspekt av denna förordning.

Ändringsförslag 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
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Ändring av bilaga I
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade aktier i enlighet med artikel 55 
i syfte att ändra förteckningen över 
stödsystem i bilaga I.

Or. fr

Ändringsförslag 358
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) jordbrukare: en fysisk eller juridisk 
person eller en grupp av fysiska eller 
juridiska personer, oavsett gruppens eller 
dess medlemmars juridiska ställning enligt 
nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag 
ligger inom unionens territorium, enligt 
artikel 52 i fördraget om Europeiska 
unionen jämförd med artiklarna 349 och 
355 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, och som bedriver 
jordbruksverksamhet. 

(a) jordbrukare: en fysisk eller juridisk 
person eller en grupp av fysiska eller 
juridiska personer, oavsett gruppens eller 
dess medlemmars juridiska ställning enligt 
nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag 
ligger inom unionens territorium, enligt 
artikel 52 i fördraget om Europeiska 
unionen jämförd med artiklarna 349 och 
355 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, och som bedriver 
jordbruksverksamhet. I fall då jordbrukare 
är registrerade hos myndigheterna som en 
ideell förening eller annan typ av 
välgörenhetsorganisation, eller om de av 
centrala eller regionala myndigheter har 
fått ett uppdrag som har som främsta 
rättsliga och konstitutionella syfte att 
aktivt skydda och förvalta mark och/eller 
historisk miljö för bevarande och 
allmännytta, kan en medlemsstat välja att 
betrakta deras brukningsenhet eller en del 
av deras brukningsenhet som enskilda 
företag vid tillämpning av denna 
förordning, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [...] … om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [...] om 
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finansiering, förvaltning och övervakning 
av den gemensamma jordbrukspolitiken 
(den horisontella förordningen).

Or. en

Motivering

Vissa typer av ideella organisationer förvaltar flera brukningsenheter i syfte att driva ett 
hållbart och miljövänligt jordbruk. Det är därför logiskt att medlemsstaterna ska tillåtas 
behandla olika brukningsenheter som innehas av denna typ av organisationer som enskilda 
företag när det gäller utbetalning av stöd och kontroll inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken för att på så sätt förenkla de administrative kraven och undvika 
oproportionerliga kostnader för stödmottagarna och de nationella utbetalande organen.

Ändringsförslag 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) jordbrukarens anställde: fast anställd, 
behovsanställd eller tillfälligt anställd, 
vars sysslor utgör grunden i 
jordbruksarbetet och värdekedjan, och 
vars villkor när det gäller stabilitet, 
säkerhet och yrkesmässighet utgör ett 
prioriterat område för förbättring.

Or. es

Ändringsförslag 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) jordbruksföretag: samtliga enheter som 
används för jordbruksverksamhet och drivs 

b) jordbruksföretag: samtliga 
produktionsenheter som används för 
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av en jordbrukare och som är belägna i en 
och samma medlemsstat.

jordbruksverksamhet och drivs av en 
jordbrukare och som är belägna i en och 
samma medlemsstat.

Or. es

Motivering

Termen ”enheter som används för jordbruksverksamhet” är mer omfattande än den definition 
som bör finnas här. En ”enhet som används för jordbruksverksamhet” kan vara allt från en 
kultivator till en mjölkmaskin eller ett bevattningssystem.

Ändringsförslag 361
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) jordbruksföretag: samtliga enheter som 
används för jordbruksverksamhet och drivs 
av en jordbrukare och som är belägna i en 
och samma medlemsstat. 

b) jordbruksföretag: samtliga enheter som 
används för jordbruksverksamhet och drivs 
av en jordbrukare eller hans familj eller en 
grupp familjer och som är belägna i en och 
samma medlemsstat.

Or. pl

Motivering

Definitionen av jordbruksföretag bör vidgas till familjejordbruk eller jordbruk som drivs av 
flera familjer, vilket inte strider mot det privata ägandet av jordbruksmark.

Ändringsförslag 362
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) avancerade metoder för hållbart 
jordbruk: jordbruksmetoder som går 
utöver befintliga grundläggande 
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tvärvillkor som fastställs i förordning 
(EU) nr … [den horisontella 
förordningen], som regelmässigt utövas 
för att förbättra tillvaratagandet av 
naturliga näringsämnen, energiflöden 
och vattnets kretslopp på ett sådant sätt att 
skadorna på miljön och avfallet av icke 
förnybara resurser minskas och där man 
upprätthåller naturlig mångfald och 
många olika grödor och produktionsdjur i 
produktionssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 363
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) industriellt jordbruk: intensiv 
animalieproduktion som är strukturellt 
beroende av inköpt foder och hög 
energikonsumtion.

Or. en

Ändringsförslag 364
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) ohållbart jordbruk: jordbruks- och 
djuruppfödningsmetoder som systematiskt 
bryter mot de befintliga grundläggande 
tvärvillkorsbestämmelserna i förordning 
(EU) nr … [den horisontella 
förordningen] genom dålig 
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näringsämneshantering och stort 
beroende av extern energi, biocider, 
antibiotika och tillförsel av vatten och 
näringsämnen.

Or. en

Ändringsförslag 365
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) småbrukare: småskaliga 
producenter, till exempel 
deltidsjordbrukare och delvis 
självhushållande jordbruk som inte har 
mer än fem hektar men som är 
verksamma i jordbruket minst 25 procent 
av tiden och som får minst 25 procent av 
sin nettoinkomst från 
jordbruksproduktion, vilket inbegriper 
relaterad förädling och marknadsföring 
av jordbruksprodukter och andra 
jordbruksrelaterade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion,

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion, även 
användning av tama hästdjur för andra 
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ändamål än underhållning,

Or. fr

Ändringsförslag 367
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion,

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion, 
användning av områden för slåtter eller 
bete av i första hand eller enbart av 
miljöskäl,

Or. de

Ändringsförslag 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion,

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, dressyr, träning, 
djuruppfödning och djurhållning för 
animalieproduktion,

Or. fr

Ändringsförslag 369
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion,

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för normal
animalieproduktion,

Or. es

Ändringsförslag 370
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion,

– jordbruksproduktion som omfattar att 
föda upp eller odla jordbruksprodukter, 
inbegripet skörd, mjölkning, 
djuruppfödning och djurhållning för 
animalieproduktion,

Or. pt

Ändringsförslag 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick 
som gör den lämplig för bete eller odling 
utan några särskilda förberedande 
åtgärder utöver traditionella 
jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner, 
eller

utgår
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Or. pt

Ändringsförslag 372
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

att hålla jordbruksarealen i enlighet med
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, och

Or. en

Ändringsförslag 373
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

– att hålla jordbruksarealen i enlighet med 
god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden, eller

Or. en

Ändringsförslag 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2



AM\907852SV.doc 59/170 PE492.791v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling, 
varvid detta underhåll, för 
jordbruksarealer som är naturligt 
bevarade i detta skick, är kopplat till en 
minimal verksamhet som bestäms av 
medlemsstaterna,

Or. fr

Ändringsförslag 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver normala jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

Or. es

Motivering

Det vore bättre att använda termen ”normala”.

Ändringsförslag 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
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några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

några särskilda förberedande åtgärder 
utöver normala jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

Or. es

Motivering

Man bör hellre hänvisa till ”normala jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner” än 
”traditionella” eftersom de kanske inte överensstämmer.

Ändringsförslag 377
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den lämplig för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

– att hålla jordbruksarealen i ett skick som 
gör den förberedd för bete eller odling utan 
några särskilda förberedande åtgärder 
utöver traditionella jordbruksmetoder och 
jordbruksmaskiner, eller

Or. pl

Ändringsförslag 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling utföra en minimiverksamhet 
som ska fastställas av medlemsstaterna.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling utföra en minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 380
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna.

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 381
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling utföra en minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna.

– Där jordbruksarealen hålls naturligt i ett 
skick som lämpar sig för bete eller odling 
och där marken inte används såsom 
beskrivs i första strecksatsen ovan pågår 
ingen jordbruksverksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 382
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna.

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet, 
inklusive jordbruk som även uppfyller 
naturskyddsmål, till exempel jordbruk 
med högt naturvärde och jordbruk som 
bedrivs inom Natura 2000 eller liknande 
program.

Or. en

Ändringsförslag 383
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling utföra en minimiverksamhet
som fastställs av medlemsstaterna.

– verksamhet som får definieras på 
nationell eller regional nivå om 
medlemsstaten på nationell eller regional 
nivå så önskar i fall där ett område inte 
behöver underhållas utan bevaras 
naturligt i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling.

Or. en

Ändringsförslag 384
James Nicholson, Richard Ashworth
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling utföra en minimiverksamhet
som fastställs av medlemsstaterna.

– verksamhet som får definieras på 
nationell eller regional nivå om en 
medlemsstat på nationell eller regional 
nivå så önskar i fall där ett område inte 
behöver underhållas utan bevaras 
naturligt i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling.

Or. en

Ändringsförslag 385
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling utföra en minimiverksamhet
som fastställs av medlemsstaterna.

– verksamhet som får definieras på 
nationell eller regional nivå om 
medlemsstaten på nationell eller regional 
nivå så önskar i fall där ett område inte 
behöver underhållas utan bevaras 
naturligt i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling.

Or. en

Ändringsförslag 386
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
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odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna.

odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna eller, i 
förekommande fall, regionerna i enlighet 
med artikel 20 i denna förordning.

Or. es

Motivering

Respekten för subsidiaritetsprincipen inom den ram som kommissionen fastställer. Reformen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken bör inte användas för att medlemsstaterna åter ska 
centralisera viss politik som fungerar mycket bättre på regional nivå.

Ändringsförslag 387
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna.

att på jordbruksarealer som naturligt hålls i 
ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna, om så är 
lämpligt på grundval av lägsta djurtäthet.

Or. pt

Ändringsförslag 388
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna.

– att på jordbruksarealer som naturligt hålls 
i ett skick som lämpar sig för bete eller 
odling utföra en minimiverksamhet som 
fastställs av medlemsstaterna eller 
regionerna.

Or. en
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Ändringsförslag 389
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att utföra en av medlemsstaterna 
fastställd minimiverksamhet i 
naturskyddssyfte enligt Natura 2000 eller 
liknande naturskyddsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 390
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– markvård som helt eller delvis utförs i 
miljöskyddssyfte.

Or. en

Motivering

Begreppet miljövänlig markvård bör ingå i definitionen av jordbruksverksamhet.

Ändringsförslag 391
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– verksamhet enligt strecksats 2 och 3 bör 
inte få subventioner mer än en gång vart 
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tredje år.

Or. en

Ändringsförslag 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) jordbruksprodukter: produkter 
förtecknade i bilaga I till fördraget, 
inbegripet bomull, men med undantag av 
fiskeriprodukter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 393
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) jordbruksprodukter: produkter 
förtecknade i bilaga I till fördraget, 
inbegripet bomull, men med undantag av 
fiskeriprodukter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 394
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor.

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, gräsmark och 
permanent betesmark eller permanenta 
grödor, även de som ingår i agri-silvo-
pastorala brukningssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 395
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor.

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor, även de som 
ingår i agri-silvo-pastorala 
brukningssystem.

Or. fr

Ändringsförslag 396
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark
eller permanenta grödor.

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent betesmark
eller permanenta grödor.



PE492.791v01-00 68/170 AM\907852SV.doc

SV

Or. en

Motivering

I definitionen av permanent gräsmark (tidigare betesmark) inräknas inte naturlig betesmark 
där foderväxterna kan vara vedartade och inte nödvändigtvis bara gräs. Bete på traditionell 
betesmark kan förhindra nedläggning och förlorad biologisk mångfald genom intrång av 
vanliga arter och gör att vi kan behålla system med högt naturvärde, vilket innebär en 
kollektiv nyttighet. Denna ändring bör införas generellt i hela förordningen.

Ändringsförslag 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark
eller permanenta grödor.

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent betesmark
eller permanenta grödor.

Or. en

Ändringsförslag 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark
eller permanenta grödor.

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräs- och 
betesmark eller permanenta grödor.

Or. en

Ändringsförslag 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor.

e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark, 
permanent betesmark eller permanenta 
grödor.

Or. fr

Ändringsförslag 400
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräsmark 
eller permanenta grödor.

(e) jordbruksareal: den totala areal som 
upptas av åkermark, permanent gräs- och 
betesmark och/eller permanenta grödor.

Or. it

Ändringsförslag 401
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) agri-silvo-pastoralt brukningssystem: 
produktionssystem där både träd och 
växter odlas eller betas inom eller längs 
med samma skiften.

Or. fr
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Ändringsförslag 402
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) agri-silvo-pastoralt brukningssystem: 
produktionssystem där både träd och 
växter odlas eller betas inom eller längs 
med samma skiften.

Or. fr

Ändringsförslag 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion, men 
som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 
i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 39 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 och 
artikel 29 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
oavsett om marken används för 
växthusproduktion eller produktion under 
annat fast eller rörligt skydd.

f) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion, men 
som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 
i enlighet med artikel 32 i denna 
förordning, artiklarna 22, 23 och 24 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 39 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 och 
artikel 29 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
oavsett om marken används för 
växthusproduktion eller produktion under 
annat fast eller rörligt skydd.

Or. es

Ändringsförslag 404
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion, men 
som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 
i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 39 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 och 
artikel 29 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
oavsett om marken används för 
växthusproduktion eller produktion under 
annat fast eller rörligt skydd.

f) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion, men 
som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 
i enlighet med artikel 32 i denna 
förordning, artiklarna 22, 23 och 24 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 39 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 och 
artikel 29 i förordning (EU) nr […] 
[förordningen om landsbygdsutveckling] 
oavsett om marken används för 
växthusproduktion eller produktion under 
annat fast eller rörligt skydd.

Or. es

Motivering

Konceptet ”åkermark” bör uttryckligen inkludera de hektar som, i enlighet med artikel 32 
(område med ekologiskt fokus), tas ur brukning.

Ändringsförslag 405
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion, men 
som ligger i träda, inbegripet areal uttagen 
i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i 
förordning (EG) nr 1257/1999, artikel 39 i 
förordning (EG) nr 1698/2005 och artikel 
29 i förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] oavsett om 
marken används för växthusproduktion 
eller produktion under annat fast eller 
rörligt skydd.

f) åkermark: mark som utnyttjas för 
vegetabilieproduktion eller areal som är 
tillgänglig för vegetabilieproduktion, även 
tillfällig vall, men som ligger i träda, 
inbegripet areal uttagen i enlighet med 
artiklarna 22, 23 och 24 i förordning (EG) 
nr 1257/1999, artikel 39 i förordning (EG) 
nr 1698/2005 och artikel 29 i förordning 
(EU) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] oavsett om marken 
används för växthusproduktion eller 
produktion under annat fast eller rörligt 
skydd.
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Or. fr

Ändringsförslag 406
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) växelbruk: odling där minst fyra olika 
grödor ingår, varav minst är en baljväxt.

Or. en

Ändringsförslag 407
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) växelbruk: odling där minst fyra olika 
grödor ingår, varav minst är en baljväxt.

Or. en

Ändringsförslag 408
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 

(g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
betesmark, och som odlas i fem år eller 
mer och ger upprepade skördar, även 
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plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

plantskolor, frukt- och nötträd, oliver samt 
skottskog med kort omloppstid.

Or. en

Ändringsförslag 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

(g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
betesmark, och som odlas i fem år eller 
mer och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid,

Or. en

Ändringsförslag 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor.

Or. pt

Ändringsförslag 411
Elisabeth Jeggle
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, ängsfruktodlingar samt 
skottskog med kort omloppstid.

Or. de

Ändringsförslag 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, samt skottskog med kort 
omloppstid.

(g) permanenta grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden, utom permanent 
gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 
och ger upprepade skördar, även 
plantskolor, skottskog med kort omloppstid 
samt poppelodlingar.

Or. it

Ändringsförslag 413
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 

h) permanent gräs- och betesmark: mark 
som utnyttjas till att odla örtartat, busk-
och/eller trädartat foder naturligt 
(självsådd) eller genom odling (insådd), 
eller andra arter som lämpar sig för bete
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under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

och som inte ingår i växtföljden på 
jordbruksföretaget.

Or. fr

Ändringsförslag 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

h) permanent gräs- och betesmark: mark 
som utnyttjas till att odla örtartat, busk-
och/eller trädartat foder naturligt 
(självsådd) eller genom odling (insådd), 
eller andra arter som lämpar sig för bete
och som inte ingår i växtföljden på 
jordbruksföretaget.

Or. fr

Ändringsförslag 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 

h) permanent gräsmark eller permanent 
betesmark: mark som utnyttjas till att odla 
gräs eller annat örtartat foder naturligt 
(självsådd) eller genom odling (insådd) och 
som inte ingår i växtföljden på 
jordbruksföretaget; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 



PE492.791v01-00 76/170 AM\907852SV.doc

SV

och andra örtartade växter. och andra örtartade växter.

Or. fr

Ändringsförslag 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning
att den övervägande andelen utgörs av 
gräs och andra örtartade växter.

h) permanent gräsmark och traditionell 
betesmark: mark som utnyttjas till att odla 
gräs eller annat foder naturligt (självsådd) 
eller genom odling (insådd) och som inte 
har ingått i växtföljden på 
jordbruksföretaget; andra arter eller inslag 
av betydelse för klassificeringen av mark
som traditionella betesmarker och system, 
t.ex. nyttjandet av icke skogsbevuxen 
mark, får ingå.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag ser permanent gräsmark snarare som permanent slåtteräng. Detta för 
att beakta de traditionella betessystemen, t.ex. icke skogsbevuxen mark, där det även 
förekommer andra icke örtartade arter och som nyttjas i samband med intensiv 
boskapsuppfödning.

Ändringsförslag 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
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ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under tio år eller mera; andra arter som kan 
betas får ingå, under förutsättning att den 
övervägande andelen utgörs av gräs och 
örtartade växter. Medlemsstaterna får 
bestämma om man även ska räkna med 
mark som kan betas och som utgör en del 
av lokala sedvänjor även om gräs och 
andra örtartade växter traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken.

Or. en

Motivering

Omsådd av odlad gräsmark sker i allmänhet vart åttonde till tionde år eller ännu mer sällan. 
Att begränsa växelbrukscykeln till fem år skulle leda till att stora areal av produktiv och 
odlad gräsmark frystes. Traditionella betesmarker med högt ekologiskt värde där gräs och 
andra örtartade växter inte är dominerande bör ingå i definitionen av permanent gräsmark.

Ändringsförslag 418
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under tio år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

Or. en

Ändringsförslag 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under åtta år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter; 
gräsremsor enligt åtgärderna för miljö-
och klimatvänligt jordbruk som beskrivs i 
förordning (EU) nr […] [förordningen 
om landsbygdsutveckling] ska inte ingå.

Or. en

Ändringsförslag 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under åtta år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

Or. en

Ändringsförslag 421
Phil Prendergast
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd och med 
återställning där så behövs) och som inte 
har ingått i växtföljden på 
jordbruksföretaget under åtta år eller mera; 
andra arter som lämpar sig för bete får 
ingå, under förutsättning att den 
övervägande andelen utgörs av gräs och 
andra örtartade växter.

Or. en

Ändringsförslag 422
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat foder 
och som inte plöjts eller där omsådd inte 
gjorts på sju år eller mera; häri ingår även
andra arter som lämpar sig för bete. 

Or. en

Ändringsförslag 423
Rareş-Lucian Niculescu



PE492.791v01-00 80/170 AM\907852SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat foder 
och som inte plöjts eller där omsådd inte 
gjorts på sju år eller mera; häri ingår även
andra arter som lämpar sig för bete.

Or. en

Ändringsförslag 424
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat foder 
naturligt och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget, som inte
plöjts eller där omsådd inte gjorts på sju 
år eller mera; andra arter eller egenskaper
får ingå; Medlemsstaterna kan bestämma 
att man även ska räkna med mark som 
kan betas och som utgör en del av lokala 
sedvänjor.

Or. en

Ändringsförslag 425
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

h) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller andra icke 
örtartade, busk- och/eller trädartade
fodergrödor naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
och inte har plöjts eller omsåtts under sju 
år eller mera; andra arter än gräs och andra 
örtartade växter som lämpar sig för bete
får ingå.

Or. fr

Ändringsförslag 426
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

h) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera.

Or. fr

Ändringsförslag 427
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under tre år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

Or. en

Ändringsförslag 428
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

h) permanent gräsmark: mark som är 
bevuxen med gräs eller andra betesbara 
växter (genom självsådd eller odling) och 
detta slås och/eller betas och under fem år 
eller mera inte plogas eller återbesås. De 
jordbrukselement som medlemsstaterna
ska definiera kan därmed integreras i den 
permanenta gräsmarken, om arealen har 
en egen utnyttjandekod för extensivt bete 
eller den areal som används för bete eller 
slåtter täcker mer än 50 % av arealen.

Or. de

Ändringsförslag 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat foder, 
inklusive vedartade växter, och som inte 
har plöjts eller där omsådd inte gjorts på
fem år eller mera; häri ingår även andra 
arter som lämpar sig för bete.

Or. en

Ändringsförslag 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräs- och betesmark: mark 
som utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden under fem år eller 
mera; andra arter eller viktiga utmärkande 
egenskaper för att klassificera marken 
som betesmark.

Or. it

Ändringsförslag 431
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som (h) permanent gräs- och betesmark: mark 
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utnyttjas till att odla gräs eller annat
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

som utnyttjas till att odla gräs eller annat 
foder naturligt (självsådd) eller genom 
odling (insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter eller viktiga 
utmärkande egenskaper för att 
klassificera marken som betesmark får 
ingå.

Or. it

Ändringsförslag 432
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera undantaget mark 
som omvandlats till gräsmark som en del 
av ett godkänt miljöprogram eller 
godkända miljöanpassningsåtgärder.

Or. en

Motivering

Miljöanpassningsinsatser som innebär att man låter gräs växa på åkermark kommer annars 
att leda till att marken förlorar sin status som åkermark efter fem år, och jordbrukaren måste 
göra nya miljöanpassningsinsatser på annan mark eftersom miljöanpassningsinsatserna 
endast gäller åkermark. Om gräsinsatser alls används i miljöprogram och områden med 
ekologisk inriktning skulle detta leda till en process som gör att mark bit för bit 
omklassificeras som permanent gräsmark.

Ändringsförslag 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som kan 
betas får ingå, under förutsättning att den 
övervägande andelen utgörs av gräs och 
örtartade växter; medlemsstaterna kan 
bestämma att man även ska räkna med 
mark som kan betas och som utgör en del 
av lokala sedvänjor och där gräs och 
andra örtartade växter traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger mer flexibilitet när det gäller vad som ska definieras som gräsmark 
så att fler olika karaktärsdrag kan ingå, vilket är nödvändigt eftersom gräsmarker faktiskt kan 
ha mycket olika karaktärsdrag.

Ändringsförslag 434
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
kan betas får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och örtartade växter; medlemsstaterna kan 
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bestämma att man även ska räkna med 
mark som kan betas och som utgör en del 
av lokala sedvänjor och där gräs och 
andra örtartade växter traditionellt inte 
utgör den dominerande växtligheten på 
betesmarken.

Or. en

Ändringsförslag 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter får 
ingå, under förutsättning att den 
övervägande andelen utgörs av gräs och 
andra örtartade växter; medlemsstaterna 
kan bestämma att man även ska räkna 
med mark som kan betas och som utgör 
en del av lokala sedvänjor och där gräs 
och andra örtartade växter traditionellt 
inte utgör den dominerande växtligheten 
på betesmarken.

Or. en

Motivering

I vissa områden betas ljung, och detta utgör en del av lokala sedvänjor. Denna mark bör ingå 
i definitionen av permanent gräsmark.

Ändringsförslag 436
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter får 
ingå, under förutsättning att den 
övervägande andelen utgörs av gräs och 
andra örtartade växter; medlemsstaterna 
kan bestämma att man även ska räkna 
med mark som kan betas och som utgör 
en del av lokala sedvänjor och där gräs 
och andra örtartade växter traditionellt 
inte utgör den dominerande växtligheten 
på betesmarken.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör tillåtas att räkna in områden med begränsad, men utspridd, förekomst 
av ogräs såsom tistel. Annars kan det leda till att många annars stödberättigade områden 
utesluts. Det bör dessutom vara möjligt för medlemsstaterna att ta hänsyn till sedvänjor som 
är kopplade till den permanenta gräsmarkens natur.

Ändringsförslag 437
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat ört-
eller vedartat foder naturligt (självsådd) 
eller genom odling (insådd) och som inte 
har ingått i växtföljden på 
jordbruksföretaget under fem år eller mera; 
andra arter som lämpar sig för bete får 
ingå, under förutsättning att den 
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utgörs av gräs och andra örtartade växter. övervägande andelen utgörs av gräs och 
andra örtartade växter; Medlemsstaterna 
kan bestämma att man även ska räkna 
med mark som kan betas, som utgör en 
del av lokala sedvänjor och där gräs och 
andra ört- och vedartade växter 
traditionellt inte utgör den dominerande 
växtligheten på betesmarken.

Or. en

Ändringsförslag 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning 
att den övervägande andelen utgörs av 
gräs och andra örtartade växter.

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat, busk-
och/eller trädartat foder naturligt 
(självsådd) eller genom odling (insådd) 
som lämpar sig för bete och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; dessa arealer får 
innefatta mindre produktiva ytor som 
betesområden, hedmark, snårskog, 
sommarbete, säter osv.

Or. fr

Ändringsförslag 439
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 

(h) permanent betesmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
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ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, liksom egenskaper 
som är viktiga för klassificeringen av 
mark som permanent betesmark;
Medlemsstater eller regioner får fatta 
beslut om att tillåta växelbruk med långa 
omloppstider på fem år eller mer där 
sådana sedvänjor är gynnsamma för 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter.

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arealer som 
passar att betas får ingå, under 
förutsättning att de traditionellt har 
använts som betesmark, även om den 
övervägande andelen på dessa arealer inte 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

Or. es

Motivering

Den föreslagna definitionen kan skapa problem med avseende på de ekosystem i 
Medelhavsområdet som är mycket väl lämpade som betesmark, t.ex. icke skogsbevuxen mark, 
där steneken förekommer och passar som djurfoder, liksom grova betesvallar. Därför är det 
mycket viktigt att man utvidgar definitionen till sådana arealer som har visat sig lämpliga att 
användas till bete då de traditionellt sett har använts för detta ändamål, även om den 
övervägande andelen i dessa områden inte utgörs av örtartade arter.
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Ändringsförslag 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som antingen
inte har ingått i växtföljden på 
jordbruksföretaget under fem år eller mera 
eller där omsådd inte skett med samma 
eller liknande gräs eller foder under fem 
år eller mera; andra arter som lämpar sig 
för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter, som till 
exempel ljung.

Or. en

Ändringsförslag 442
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som antingen
inte har ingått i växtföljden på 
jordbruksföretaget under fem år eller mera 
eller där omsådd inte skett med samma 
eller liknande gräs eller foder under fem 
år eller mera; andra arter som lämpar sig 
för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter, som till 
exempel ljung.
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Or. en

Ändringsförslag 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter.

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som kan 
betas får ingå, under förutsättning att den 
övervägande andelen utgörs av gräs och 
andra örtartade växter.

Or. es

Motivering

Den föreslagna definitionen beaktar inte de ekosystem i Medelhavsområdet som är mycket väl 
lämpade som betesmark, t.ex. icke skogsbevuxen mark, där stenek förekommer och passar 
som djurfoder, liksom grova betesvallar. Ändringsförslaget inför ett bredare koncept som 
även omfattar arter som utan att nödvändigtvis vara lämpliga som bete bidrar till 
djurutfodringen.

Ändringsförslag 444
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning att 

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som kan 
betas får ingå, under förutsättning att den 
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den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter.

övervägande andelen utgörs av gräs och 
andra örtartade växter.

Or. es

Motivering

Definitionen bör inkludera ekosystem som lämpar sig för bete, såsom grova betesvallar. Den 
föreslagna definitionen är för snäv.

Ändringsförslag 445
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; andra arter som 
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

(h) permanent gräsmark: mark som 
utnyttjas till att odla gräs eller annat 
örtartat foder naturligt (självsådd) eller 
genom odling (insådd) och som inte har 
ingått i växtföljden på jordbruksföretaget 
under fem år eller mera; häri ingår arealer 
som har plöjts och återplanterats med 
gräs efter sex år eller längre, men inte 
områden med fler restriktioner på grund 
av införandet av Natura 2000, 
ramdirektivet för vatten och 
nitratdirektivet; andra arter som inte
lämpar sig för bete får ingå, under 
förutsättning att den övervägande andelen 
utgörs av gräs och andra örtartade växter.

Or. en

Motivering

Det bör vara tillåtet att plöja och återplantera permanent gräsmark för att kunna 
upprätthålla en hög produktionsnivå av foder från fältet.

Ändringsförslag 446
Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter.

h) permanent gräsmark: mark som utnyttjas 
till att odla gräs eller annat örtartat foder 
naturligt (självsådd) eller genom odling 
(insådd) och som inte har ingått i 
växtföljden på jordbruksföretaget under 
fem år eller mera; andra arter som lämpar 
sig för bete får ingå, under förutsättning att 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter; gräsbevuxna 
kantzoner som omfattas av åtgärder för 
miljövänligt jordbruk enligt förordning 
(EU) nr [ ][förordningen om 
landsbygdsutveckling] är undantagna.

Or. fr

Motivering

Enligt de gällande bestämmelserna blir en gräsbevuxen kantzon som lämnas kvar permanent 
gräsmark efter fem år. Det handlar alltså om att undvika detta.

Ändringsförslag 447
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) ekologisk infrastruktur: 
beståndsdelar i landskap, jord- och 
skogsbruk, biologisk mångfald, vatten-
och markvård, biotoper, med mera som 
stabiliserar och förbättrar agroekologiska 
jordbruksmetoder och 
miljöledningssystem.

Or. en
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Motivering

För att öka den fungerande biologiska mångfalden och därmed också få jordbrukets 
ekosystem att fungera bättre samtidigt som man skapar en kollektiv nyttighet. Beståndsdelar i 
landskapet (bland annat häckar, diken, våtmarker och andra delar av delvis naturliga 
livsmiljöer) skulle räknas in med buffertremsor som skapar agroekologiska infrastrukturer 
(bevarade livsmiljöer för pollengivare och predatorer som äter skadeinsekter, skydd för 
överflödig avrinning för att skydda vattendrag och bevara grundvattennivåer, skydd mot 
jorderosion och reglering av vatten- och näringsämnesbalansen).

Ändringsförslag 448
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) agroekologisk infrastruktur: 
beståndsdelar i landskap som häckar, 
dammar, terrasser och buffertremsor samt 
i jord- och skogsbruk, biologisk mångfald, 
vatten- och markvård, biotoper, med mera 
som stabiliserar och förbättrar 
agroekologiska jordbruksmetoder och 
miljöledningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 449
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) jordbruksmark med högt naturvärde: 
områden med särskilt stor mångfald av 
arter och livsmiljöer, lågintensivt jordbruk 
och hög andel naturlig växtlighet.

Or. en
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Ändringsförslag 450
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) jordbruk med högt naturvärde: 
jordbruk med jordbruksmetoder och 
jordbruksmark som, på grund av sina 
karaktärsdrag, kan förväntas hysa stor 
biologisk mångfald och arter och 
livsmiljöer av bevarandevärde. Dessa 
system kännetecknas av ett lågintensivt 
jordbruk och en hög andel naturlig eller 
delvis naturlig växtlighet. De kan också 
kännetecknas av ett växttäcke med stor 
mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 451
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) jordbruk med högt naturvärde: 
jordbruk med jordbruksmetoder och 
jordbruksmark som, på grund av sina 
karaktärsdrag, kan förväntas hysa stor 
biologisk mångfald och arter och 
livsmiljöer av bevarandevärde. Dessa 
system kännetecknas av ett lågintensivt 
jordbruk och en hög andel naturlig eller 
delvis naturlig växtlighet. De kan också 
kännetecknas av ett växttäcke med stor 
mångfald.

Or. en
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Ändringsförslag 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) jordbrukssystem med högt 
naturvärde: områden där jordbruket 
upprätthåller eller är förknippat med en 
stor mångfald av arter och livsmiljöer 
eller förekomsten av utrotningshotade 
arter.

Or. es

Ändringsförslag 453
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) jordbrukssystem med högt 
naturvärde: områden i Europa där 
jordbruket upprätthåller eller är 
förknippat med en stor mångfald av arter 
och livsmiljöer eller förekomsten av 
utrotningshotade arter.

Or. es

Ändringsförslag 454
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) traditionell betesmark och äng: mark 
som traditionellt utnyttjats till att odla 
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gräs eller annat foder och som inte plöjts 
eller där omsådd inte skett på sju år eller 
mer; häri ingår alla arter som kan betas 
eller skördas för att användas till 
djurutfodring. 

Or. en

Ändringsförslag 455
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

i) gräs eller andra fodergrödor: alla 
örtartade grödor, fruktgrödor eller 
trädartade grödor som utgör en 
foderresurs som förekommer och brukar 
utnyttjas i delvis naturlig betesmark eller 
brukar ingå i fröblandningar för betes- eller 
ängsmark i medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Med denna definition kan hänsyn tas till extensivt bete, där en rad olika fodergrödor används 
vid uppfödning av kor, får och getter. Den om fattar även de vegetationstyper som används 
för djuruppfödning som påträffas i de olika växtzonerna från Medelhavet och norrut. Sådan 
betesmark bör därför betraktas som stödberättigad även om den innehåller sly, buskar och 
träd. 

Ändringsförslag 456
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) gräs eller annat örtartat foder: alla i) gräs eller annat foder: alla växter som är 
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örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

vanliga på arealer med naturligt bete eller 
brukar ingå i fröblandningar för betes- eller 
ängsmark i medlemsstaten (oavsett om 
marken används för betesdjur eller inte).

Or. fr

Ändringsförslag 457
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) gräs eller annat örtartat foder: alla
örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

i) gräs eller annat foder: alla växter som är 
vanliga på arealer med naturligt bete eller 
brukar ingå i fröblandningar för betes- eller 
ängsmark i medlemsstaten (oavsett om 
marken används för betesdjur eller inte).

Or. fr

Ändringsförslag 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som är vanliga på arealer 
med naturligt bete eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

Or. fr
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Ändringsförslag 459
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

(i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som betande djur äter och
som är vanliga i naturlig betesmark eller 
brukar ingå i fröblandningar för betes- eller 
ängsmark i medlemsstaten (oavsett om 
marken används för betesdjur eller inte).

Or. en

Motivering

Alla växter som är lämpliga för bete bör vara en naturlig del av permanent betesmark.

Ändringsförslag 460
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte).

i) gräs eller annat örtartat foder: alla 
örtartade växter som är vanliga i naturlig 
betesmark eller brukar ingå i 
fröblandningar för betes- eller ängsmark i 
medlemsstaten (oavsett om marken 
används för betesdjur eller inte). Detta 
innefattar även dvärgbuskar, vassruggar, 
tågväxter, starrväxter och andra växter 
som inte eller endast i begränsad 
utsträckning lämpar sig för bete.

Or. de

Ändringsförslag 461
Mariya Gabriel
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) ouppodlad mark: alla arealer som 
inte används för jordbruk, dock inte 
permanent betesmark, ängar eller mark 
som tillfälligt tagits ur bruk.

Or. en

Ändringsförslag 462
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ouppodlad mark: alla arealer som inte 
används för jordbruk, dock inte 
permanent betesmark, ängar eller mark 
som tillfälligt tagits ur bruk.

Or. en

Ändringsförslag 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) delvis naturlig och ouppodlad mark: 
mark {som skyddas enligt direktivet} om 
miljöpåverkan (85/337/EEC).

Or. en
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Ändringsförslag 464
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led j – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) plantskolor: följande arealer med unga 
vedartade växter som odlas utomhus för 
senare utplantering:

j) plantskolor: följande arealer med unga 
vedartade eller örtartade växter som odlas 
utomhus för senare utplantering:

Or. es

Ändringsförslag 465
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) ängsfruktodlingar: mark där det växer 
fruktträd och som är av ekologiskt eller 
kulturhistorisk intresse. 

Or. de

Ändringsförslag 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) skottskog med kort omloppstid: arealer 
som har planterats med trädarter enligt 
KN-nummer 06029041, som ska anges av 
medlemsstaterna, och som består av 
vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 
rotskott eller stubbskott lämnats kvar i 
marken efter skörd och där nya skott 
växer upp följande säsong samt med ett 

utgår
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maximalt avverkningsintervall som ska 
anges av medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) skottskog med kort omloppstid: arealer 
som har planterats med trädarter enligt 
KN-nummer 06029041, som ska anges av 
medlemsstaterna, och som består av 
vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 
rotskott eller stubbskott lämnats kvar i
marken efter skörd och där nya skott växer 
upp följande säsong samt med ett maximalt 
avverkningsintervall som ska anges av 
medlemsstaterna.

k) skottskog med kort omloppstid: trädarter 
enligt KN-nummer 06029041, som ska 
anges av medlemsstaterna, och som består 
av vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 
rotskott eller stubbskott lämnats kvar i 
marken efter skörd och där nya skott växer 
upp följande säsong samt med ett maximalt 
avverkningsintervall som ska anges av 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) skottskog med kort omloppstid: arealer 
som har planterats med trädarter enligt 
KN-nummer 06029041, som ska anges av 
medlemsstaterna, och som består av 
vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 
rotskott eller stubbskott lämnats kvar i 
marken efter skörd och där nya skott växer 
upp följande säsong samt med ett maximalt 
avverkningsintervall som ska anges av 

k) skottskog med kort omloppstid: trädarter 
enligt KN-nummer 06029041, som ska 
anges av medlemsstaterna, och som består 
av vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 
rotskott eller stubbskott lämnats kvar i 
marken efter skörd och där nya skott växer 
upp följande säsong samt med ett maximalt 
avverkningsintervall som ska anges av 
medlemsstaterna.
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medlemsstaterna.

Or. es

Motivering

Med ”träd” avses arterna, inte de arealer där de är belägna.

Ändringsförslag 469
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) skottskog med kort omloppstid: arealer 
som har planterats med trädarter enligt 
KN-nummer 06029041, som ska anges av 
medlemsstaterna, och som består av 
vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 
rotskott eller stubbskott lämnats kvar i 
marken efter skörd och där nya skott växer 
upp följande säsong samt med ett maximalt 
avverkningsintervall som ska anges av 
medlemsstaterna.

k) skottskog med kort omloppstid: trädarter 
enligt KN-nummer 06029041, som ska 
anges av de behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna, och som består av 
vedartade, fleråriga skogsgrödor, där 
rotskott eller stubbskott lämnats kvar i
marken efter skörd och där nya skott växer 
upp följande säsong samt med ett maximalt 
avverkningsintervall som ska anges av 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
 Artikel 4 – punkt 1 – led k a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) poppelodlingar arealer som har 
planterats med trädarter av typen Populus 
spp. med ett maximalt 
avverkningsintervall på femton år.

Or. it
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Ändringsförslag 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) fleråriga grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden men som inte heller 
ingår i permanent gräsmark eller 
permanenta grödor som växer på ett fält i 
fem år eller mindre och som ger 
upprepade skördar.

Or. en

Ändringsförslag 472
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) fleråriga grödor: grödor som inte 
ingår i växtföljden men som inte heller 
ingår i permanent gräsmark eller 
permanenta grödor som växer på ett fält i 
fem år eller mindre och som ger 
upprepade skördar.

Or. en

Ändringsförslag 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) åkermark: alla jordbruksarealer som 
ingår i de underkategorier som beskrivs i 
punkt 2 i bilaga III till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1166/2008 av den 
19 november 2008.

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 474
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) nya jordbrukare: fysiska eller 
juridiska personer eller en grupp av 
fysiska eller juridiska personer, oavsett 
gruppens eller dess medlemmars juridiska 
ställning enligt nationell lagstiftning, vars 
jordbruksföretag ligger inom unionens 
territorium, enligt artikel 52 i fördraget 
om Europeiska unionen och som startar 
jordbruksverksamhet för första gången, 
ensamma eller i samarbete med andra 
etablerade eller nya jordbrukare enligt 
definitionen i artikel 4.1 a i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 475
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) skydd av området: en uppsättning 
rättsliga strategier eller tekniker genom 
vilka man inbegriper ägarna eller 
användarna av området i skyddet och 
nyttjandet av natur-, kultur- och 
landskapsvärdena och natur-, kultur- och 
landskapsresurserna.

Or. es

Ändringsförslag 476
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) kollektiva miljönyttigheter: 
ekosystemens miljönyttigheter, såsom de 
nyttigheter som genereras av 
ekosystemens funktion och som kan 
nyttjas för människornas och samhällets 
välmående.

Or. es

Ändringsförslag 477
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) offentliga miljötjänster: 
ekosystemens miljötjänster, såsom de 
tjänster som genereras av ekosystemens 
funktion och som kan nyttjas för 
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människornas och samhällets välmående.

Or. es

Ändringsförslag 478
Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att

utgår

a) fastställa ytterligare definitioner när 
det gäller tillträdet till stöd enligt denna 
förordning,
b) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling,
c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c,
d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter vid 
tillämpning av punkt 1 led h.

Or. es

Ändringsförslag 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa ytterligare definitioner när 
det gäller tillträdet till stöd enligt denna 
förordning,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 480
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa ytterligare definitioner när 
det gäller tillträdet till stöd enligt denna 
förordning,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 483
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling,

utgår

Or. es

Ändringsförslag 484
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling,

(b) fastställa de ramar som begränsar vad 
som kan definieras som 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling,
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Or. en

Ändringsförslag 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fastställa de ramar inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling,

(b) fastställa de kriterier inom vilka 
medlemsstaterna ska bestämma 
minimiverksamheten på arealer som 
naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för 
bete eller odling,

Or. en

Ändringsförslag 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 487
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 489
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling i enlighet med 

(c) fastställa vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar sig 
för bete eller odling och som följer god 
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punkt 1 c. jordbrukshävd och innebär goda 
miljöförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter vid tillämpning 
av punkt 1 led h.

(d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av gräs 
och andra örtartade växter samt kriterier 
för att avgöra vad som utgör de lokala 
sedvänjor som omnämns i punkt 1 h.

Or. en

Ändringsförslag 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av gräs
och andra örtartade växter vid tillämpning 
av punkt 1 led h.

d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av örter
och andra örtartade växter vid tillämpning 
av punkt 1 h.

Or. es

Ändringsförslag 492
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av gräs
och andra örtartade växter vid tillämpning 
av punkt 1 led h.

d) fastställa kriterier för att bestämma om 
den övervägande andelen utgörs av örter
och andra örtartade växter vid tillämpning 
av punkt 1 h.

Or. es

Motivering

Termen ”örter” är mer allmän i enlighet med definitionen i artikel 4.1 h än definitionen av 
termen ”gräs”.

Ändringsförslag 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I bilaga […] till denna förordning 
fastställs
a) de ramar inom vilka medlemsstaterna 
ska bestämma minimiverksamheten på 
arealer som naturligt hålls i ett skick som 
lämpar sig för bete eller odling,
b) de ramar inom vilka medlemsstaterna 
ska bestämma vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.

Or. es

Motivering

Den grundläggande rättsakten bör fastställa såväl de ramar inom vilka medlemsstaterna bör 
definiera ”minimiverksamheten” som de ramar inom vilka medlemsstaterna bestämmer 
kriterierna för att hålla arealen i ett skick som lämpar sig för produktion. Kommissionen bör 
definiera dessa under förhandlingen.
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Ändringsförslag 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I bilaga […] till denna förordning 
fastställs
a) de ramar inom vilka medlemsstaterna 
ska bestämma minimiverksamheten på 
arealer som naturligt hålls i ett skick som 
lämpar sig för bete eller odling,
b) de ramar inom vilka medlemsstaterna 
ska bestämma vilka kriterier som 
jordbrukarna ska uppfylla för att anses ha 
iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.

Or. es

Motivering

Det anses mycket viktigt att man i den grundläggande rättsakten fastställer såväl de ramar 
inom vilka medlemsstaterna bör definiera ”minimiverksamheten” som de ramar inom vilka 
medlemsstaterna bestämmer kriterierna för att hålla arealen i ett skick som lämpar sig för 
produktion.

Ändringsförslag 495
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I bilaga […] till denna förordning 
fastställs
a) de ramar inom vilka de behöriga 
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myndigheterna i enlighet med 
medlemsstaternas rättsordningar bör 
bestämma minimiverksamheten på de 
arealer som naturligt hålls i ett skick som 
lämpar sig för bete och odling,
b) de ramar inom vilka medlemsstaterna 
och, i förekommande fall, regionerna i 
enlighet med artikel 20 i denna 
förordning ska bestämma vilka kriterier 
som jordbrukarna ska uppfylla för att 
anses ha iakttagit skyldigheten att hålla 
jordbruksarealen i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling i enlighet med 
punkt 1 c.

Or. es

Ändringsförslag 496
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje medlemsstat och år ska det 
nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 33, 35, 37 och 39 vara det 
som fastställs i bilaga II.

1. För varje medlemsstat och år ska det 
nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 29.5 b, 35, 37 och 39 vara 
det som fastställs i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 497
Diane Dodds, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje medlemsstat och år ska det 1. För varje medlemsstat och år ska det 
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nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 33, 35, 37 och 39 vara det 
som fastställs i bilaga II.

nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 35, 37 och 39 vara det som 
fastställs i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 498
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje medlemsstat och år ska det 
nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 33, 35, 37 och 39 vara det 
som fastställs i bilaga II.

1. För varje medlemsstat och år ska det 
nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 35, 37 och 39 vara det som 
fastställs i bilaga II.

Or. fr

Ändringsförslag 499
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje medlemsstat och år ska det 
nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 33, 35, 37 och 39 vara det 
som fastställs i bilaga II.

1. För varje medlemsstat och år ska det 
nationella tak som innefattar det 
sammanlagda värdet av alla tilldelade 
stödrättigheter, från den nationella reserven 
och från de tak som fastställs i enlighet 
med artiklarna 33, 35, 37, 37a och 39 vara 
det som fastställs i bilaga II.

Or. it



AM\907852SV.doc 117/170 PE492.791v01-00

SV

Motivering

 Direktstöd när det gäller riskhanteringspaketet bör flyttas till första pelaren.

Ändringsförslag 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Direktstöden ska fördelas mellan 
medlemsstaterna på ett sådant sätt att var 
och en av medlemsstaterna, som ett 
nationellt tak, får ett belopp som är 
proportionerligt till det antal hektar för 
vilka man ansökt om direktstöd år 2013 
multiplicerat med genomsnittet för 
direktstöd inom hela EU år 2013. 
Medlemsstater där det genomsnittliga 
direktstödet per hektar, beräknat utifrån 
stödet år 2013, överstiger 110 % av det 
genomsnittliga direktstödet i hela EU får 
lägga till extra stöd från sina nationella 
budgetar till ett belopp som inte får 
överstiga två tredjedelar av skillnaden 
mellan det genomsnittliga beloppet för 
direktstöd i respektive land och EU-
genomsnittet 2013.

Or. en

Ändringsförslag 501
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Direktstöden ska fördelas mellan 
medlemsstaterna på ett sådant sätt att var 
och en av medlemsstaterna, som ett 
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nationellt tak, får ett belopp som är 
proportionerligt till det antal hektar för 
vilka man ansökt om direktstöd år 2013 
multiplicerat med genomsnittet för 
direktstöd inom hela EU år 2013. 
Medlemsstater där det genomsnittliga 
direktstödet per hektar, beräknat utifrån 
stödet år 2013, överstiger 110 % av det 
genomsnittliga direktstödet i hela EU får 
lägga till extra stöd från sina nationella 
budgetar till ett belopp som inte får 
överstiga två tredjedelar av skillnaden 
mellan det genomsnittliga beloppet för 
direktstöd i respektive land och EU-
genomsnittet 2013.

Or. en

Ändringsförslag 502
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beräkningen av de nationella taken 
ska göras på ett sådant sätt att de 
medlemsstater som legat under 
genomsnittsnivån för direktstöd i EU 
2013, till och med år 2018, ska få utbetalt 
två tredjedelar av skillnaden mellan EU-
genomsnittet år 2013 och 2013 års 
nationella nivå.

Or. en

Motivering

För att få ett så rättvis tilldelningssystem som möjligt.

Ändringsförslag 503
James Nicholson
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får, där så är 
lämpligt och i enlighet med sina 
respektive konstitutionella ordningar, 
införa bestämmelser från den 
gemensamma jordbrukspolitiken på 
regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 504
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får, i enlighet med 
sina respektive konstitutionella ordningar, 
införa relevanta bestämmelser från denna 
förordning på regional nivå. I sådana fall 
ska medlemsstaterna definiera regionerna 
enligt objektiva och icke-diskriminerade 
kriterier och sedan dela upp det nationella 
taket mellan regionerna. Medlemsstaterna 
får även fatta alla beslut som nämns i 
denna förordning på regional nivå och 
tillämpa de finansiella bestämmelser som 
omnämns i artiklarna 33, 35, 37, 39 och 
51 liksom flexibilitetsmekanismen i 
artikel 14 på de regionala taken. 
Medlemsstaterna får även avgöra om 
regionala reserver ska inrättas för att de 
ska klara av att uppfylla bestämmelserna i 
artikel 23.

Or. en
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Ändringsförslag 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får, i enlighet med 
sina respektive konstitutionella ordningar, 
införa relevanta bestämmelser från denna 
förordning på regional nivå. I sådana fall 
ska medlemsstaterna definiera regionerna 
enligt objektiva och icke-diskriminerade 
kriterier och sedan dela upp det nationella 
taket mellan regionerna. Medlemsstaterna 
får även fatta alla beslut som nämns i 
denna förordning på regional nivå och 
tillämpa de finansiella bestämmelser som 
omnämns i artiklarna 33, 35, 37, 39 och 
51 på de regionala taken. 
Medlemsstaterna får även avgöra om 
regionala reserver ska inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 506
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får bestämma om 
denna förordning ska tillämpas på 
regional nivå. I sådana fall ska 
medlemsstaterna definiera regionerna 
enligt objektiva och icke-diskriminerade 
kriterier och sedan dela upp det nationella 
taket mellan regionerna. Medlemsstaterna 
får även fatta alla beslut som nämns i 
denna förordning på regional nivå och 
tillämpa de finansiella bestämmelser som 
omnämns i artiklarna 33, 35, 37, 39 och 
51 på de regionala taken. 
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Medlemsstaterna får även avgöra om 
regionala reserver ska inrättas.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra fullständig regionalisering. Alla beslut som det är meningen att 
medlemsstaterna ska fatta bör tas på regional nivå, och alla neddragningar bör tillämpas på 
det regionala taket. Den nationella reserven bör även fungera på regional nivå så att 
regionerna själva kan besluta om vem ska få bidrag och på vilken nivå.

Ändringsförslag 507
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får bestämma om 
denna förordning ska tillämpas på 
regional nivå. I sådana fall ska 
medlemsstaterna definiera regionerna 
enligt objektiva och icke-diskriminerade 
kriterier och sedan dela upp det nationella 
taket mellan regionerna. Medlemsstaterna 
får även fatta alla beslut som nämns i 
denna förordning på regional nivå och 
tillämpa de finansiella bestämmelser som 
omnämns i artiklarna 33, 35, 37, 39 och 
51 på de regionala taken. 
Medlemsstaterna får även avgöra om 
regionala reserver ska inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11,
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår inte överstiga de tak som 
fastställs i bilaga III till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 509
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11,
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår inte överstiga de tak som 
fastställs i bilaga III till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 510
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11,

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår inte överstiga de tak som 
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inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

fastställs i bilaga III till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 511
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11,
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår inte överstiga de tak som 
fastställs i bilaga III till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 512
Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11,
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår inte överstiga de tak som 
fastställs i bilaga III till denna förordning.

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen utgör ett hinder mot ökad konkurrens i och med att den 
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uppmuntrar till uppdelning av jordbruksstrukturer, vilket signalerar att ökad storskalighet 
inte är önskvärd, och den kommer oundvikligen att leda till abnorma konsekvenser för 
arbetsproduktiviteten. Det skulle även slå mot olika välgörenhetsorganisationer eftersom det 
är en källa till inkomststöd som inte i tillräckligt stor utsträckning är riktad till dem som 
behöver det mest. Dessutom skulle den ytterligare öka den administrativa bördan och bli 
problematisk för principen om lika behandling av stödmottagare.

Ändringsförslag 513
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, 
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, 
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning. Därför får 
medlemsstaterna dela upp taket som 
anges i bilaga III av denna förordning 
mellan regioner som definierats enligt 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra regionalisering.

Ändringsförslag 514
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
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får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, 
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, 
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning. Därför får 
medlemsstaterna dela upp taket som 
anges i bilaga III av denna förordning 
mellan regioner som definierats enligt 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier. 

Or. en

Ändringsförslag 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, 
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 ska de totala direktstöd som i 
enlighet med avdelningarna III, IV och V 
får beviljas i en medlemsstat under ett 
kalenderår, efter tillämpning av artikel 11, 
inte överstiga de tak som fastställs i bilaga 
III till denna förordning. Därför får 
medlemsstaterna dela upp taket som 
anges i bilaga III av denna förordning 
mellan regioner som definierats enligt 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det utgår
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beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. es

Motivering

Hela denna punkt 2 ska föras in i artikel 11 om övre stödtak.

Ändringsförslag 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

utgår

Or. es
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Motivering

Det anses mer lämpligt att punkt 2 förs in i artikel 11, som specifikt tar upp övre stödtak.

Ändringsförslag 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 

utgår
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i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 520
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 521
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det utgår
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beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 522
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 523
Brian Simpson
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 
med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

utgår

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen utgör ett hinder mot ökad konkurrens i och med att den 
uppmuntrar till uppdelning av jordbruksstrukturer, vilket signalerar att ökad storskalighet 
inte är önskvärd, och den kommer oundvikligen att leda till abnorma konsekvenser för 
arbetsproduktiviteten. Det skulle även slå mot olika välgörenhetsorganisationer eftersom det 
är en källa till inkomststöd som inte i tillräckligt stor utsträckning är riktad till dem som 
behöver det mest. Dessutom skulle den ytterligare öka den administrativa bördan och bli 
problematisk för principen om lika behandling av stödmottagare.

Ändringsförslag 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av 
ett övre stödtak enligt artikel 11, som 
speglar differensen mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II och till vilket 
adderas det tillgängliga stödet i enlighet 

utgår
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med artikel 44 samt de nettotak som anges 
i bilaga III, göras tillgängligt som 
unionsstöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. es

Motivering

Det anses mer lämpligt att denna punkt förs in i ändringsförslaget beträffande artikel 11, som 
specifikt avser övre stödtak, eller i förekommande fall ersätts av ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd för 
åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som 
avspeglas i skillnaden mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II, till vilket adderas 
det tillgängliga stödet i enlighet med artikel 
44, och de nettotak som anges i bilaga III, 
omfördelas a) som unionsstöd för åtgärder 
inom landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
förordning (EG) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller

b) inom ramen för den första pelaren, 
under förutsättning att syftet är att öka 
stödet till småbrukare.

Or. pt
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Ändringsförslag 526
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd för 
åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd antingen
för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling] eller för den 
nationella reserven som ska användas 
som stödrättigheter till jordbrukare som 
startat sin jordbruksverksamhet inom fem 
år innan de tilldelas stödrättigheten. 
Medlemsstaterna eller regionerna ska 
bestämma hur överskottet från införandet 
av ett övre stödtak ska användas. 

Or. en

Ändringsförslag 527
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
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samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd för 
åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som ökning av det 
direktstöd som inte berörs av 
nedtrappningsreglerna (capping).

Or. pl

Ändringsförslag 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd för 
åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt i respektive medlemsstat 
som unionsstöd för åtgärder inom det till 
jordbrukare, eller grupper av jordbrukare, 
riktade landsbygdsutvecklingsprogram 
som finansieras av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
i enlighet med förordning (EG) nr [ ] 
[förordningen om landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd för 
åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd för av 
medlemsstaten valda åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att bestämma hur de ska använda överskottet från 
införandet av ett övre stödtak som blir tillgängligt som stöd för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram.

Ändringsförslag 530
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som speglar 
differensen mellan de nationella tak som 
anges i bilaga II och till vilket adderas det 
tillgängliga stödet i enlighet med artikel 44 
samt de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd för 
åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 

2. För varje medlemsstat och år ska det 
beräknade överskottet från införandet av ett 
övre stödtak enligt artikel 11, som 
avspeglas i skillnaden mellan de nationella 
tak som anges i bilaga II, till vilket adderas 
det tillgängliga stödet i enlighet med artikel 
44, och de nettotak som anges i bilaga III, 
göras tillgängligt som unionsstöd i samma 
medlemsstat för åtgärder inom 
landsbygdsutvecklingsprogram, som 
finansieras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling i enlighet med 
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förordning (EG) nr [ ] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

förordning (EG) nr […] [förordningen om 
landsbygdsutveckling].

Or. en

Ändringsförslag 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat får varje år 
använda de restbelopp som återstår från 
olika stödkoncept med anknytning till de 
nationella tak som fastställs i bilaga II för 
att bevilja det kopplade stöd som avses i 
avdelning V, eller i förekommande fall 
kompensera de underskott som kan finnas 
inom ramen för vissa stödkomponenter, 
eller vid behov skapa en gemensam fond 
som kan användas vid oförutsedda, 
sektorspecifika krissituationer.

Or. es

Motivering

Vi anser att man bör sörja för flexibilitet vid användningen av beloppen från de olika 
stödkomponenterna och de restbelopp som kan återstå efter betalningen av de årliga 
bidragen genom att göra det möjligt att använda resterande medel för att i varje medlemsstat 
skapa en gemensam fond som kan användas vid oförutsedda, sektorspecifika krissituationer.

Ändringsförslag 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den produkt som avses i punkt 2 kan 
omfördelas inom ramen för den första 
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pelaren under förutsättning att syftet är 
att öka stödet till småbrukare.

Or. pt

Ändringsförslag 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att se över taken i 
bilaga III.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 i syfte att se över taken i 
bilaga III för att beakta skillnaden mellan 
de tak som fastställts i bilaga II och 
budgetens genomförande under varje 
budgetår.

Or. es

Motivering

Man vill införa möjligheten att omfördela restbelopp eller oförbrukade medel från varje 
budgetår till senare regleringsår. Det rör sig om en mekanism som liknar den som 
tillämpades i avtalet om ”hälsokontrollen” och som avsågs i punkterna 6 och 7 i artikel 69 i 
förordning (EG) 73/2009.

Ändringsförslag 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Från och med 2017 har kommissionen 
behörighet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 55 för att vid 
fastställandet av de tak som avses i 
bilaga III ta hänsyn till skillnaden mellan
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de tak som fastställts i bilaga II och det 
faktiska genomförandet av budgeten 
under budgetåren 2015 och 2016. Denna 
skillnad kan utnyttjas vid det stöd som 
avses i kapitel 1 i avdelning IV.

Or. es

Motivering

Från och med 2017 måste man ta hänsyn till restbeloppen från de medel som medlemsstaten 
inte utnyttjat under 2015 och 2016. Dessa restbelopp ska kunna användas för att finansierat 
kopplat stöd och på så sätt minska det grundstöd som krävs för att finansiera detta kopplade 
stöd och således öka grundstödets totalbelopp, vilket möjliggör en bättre slutanvändning av 
samtliga medel.

Ändringsförslag 535
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den justeringsgrad som fastställts i 
enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 
nr … [den horisontella förordningen] ska 
endast tillämpas på direktstöd som under 
det motsvarande kalenderåret kommer att 
beviljas en jordbrukare och som 
överskrider 5000 euro.

utgår

Or. en

Motivering

Tvärvillkorsreglerna bör vara obligatoriska för alla jordbruk.

Ändringsförslag 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den justeringsgrad som fastställts i 
enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 
nr … [den horisontella förordningen] ska 
endast tillämpas på direktstöd som under 
det motsvarande kalenderåret kommer att 
beviljas en jordbrukare och som 
överskrider 5000 euro.

1. Den justeringsgrad som fastställts i 
enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 
nr … [den horisontella förordningen] ska 
endast tillämpas på allt direktstöd som 
under det motsvarande kalenderåret 
kommer att beviljas en jordbrukare.

Or. it

Ändringsförslag 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den justeringsgrad som fastställts i 
enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 
nr … [den horisontella förordningen] ska 
endast tillämpas på direktstöd som under 
det motsvarande kalenderåret kommer att 
beviljas en jordbrukare och som
överskrider 5 000 euro.

1. Den justeringsgrad som fastställts i 
enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 
nr … [den horisontella förordningen] ska 
tillämpas på allt stöd som under det 
motsvarande kalenderåret kommer att 
beviljas en jordbrukare.

Or. es

Motivering

Vi anser att justeringen enligt budgetdisciplin bör gälla för allt direktstöd och inte bara 
begräsas till belopp som överstiger 5 000 euro.

Ändringsförslag 538
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, när något 
av följande gäller:

utgår

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.
(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

Or. en

Ändringsförslag 539
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, när något 
av följande gäller:

1. Medlemsstaterna och regionerna ska 
ha rätt att skapa sina egna rättsliga ramar 
och definitioner som ska säkerställa att 
direktstöd, i förekommande fall, endast 
beviljas jordbrukare som bedriver 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, när något 
av följande gäller:

1. Medlemsstaterna ska ha rätt att skapa 
sina egna rättsliga ramar och definitioner 
som ska säkerställa att direktstöd, i 
förekommande fall, endast beviljas 
jordbrukare som bedriver 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 541
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, när något 
av följande gäller:

1. Medlemsstaterna ska ha rätt att skapa 
sina egna rättsliga ramar och definitioner 
som ska säkerställa att direktstöd, i 
förekommande fall, endast beviljas 
jordbrukare som bedriver 
jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 542
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, när något 
av följande gäller:

1. Medlemsstaterna ska ha rätt att skapa 
sina egna rättsliga ramar och definitioner 
som ska säkerställa att direktstöd, i
förekommande fall, endast beviljas 
jordbrukare som bedriver 
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jordbruksverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, när något 
av följande gäller:

1. Medlemsstaterna ska i den nationella 
lagstiftningen definiera vad som avses 
med aktiv jordbrukare i enlighet med 
definitionen av jordbruksverksamhet i 
artikel 4.1 c.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till definition av vad en aktiv jordbrukare är fungerar inte. 
Direktstödens storlek säger i sig inte någonting om jordbrukarens verksamhet. Definitionen 
av aktiv jordbrukare bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när den 
minimiverksamhet som fastställts av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.1 
c i denna förordning inte utförs.

Or. es
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Ändringsförslag 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
lämpliga objektiva och icke-
diskriminerande kriterier för att se till att
direktstöd inte beviljas till fysiska eller 
juridiska personer:

Or. en

Ändringsförslag 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska endast betalas ut till 
aktiva jordbrukare, som kan vara fysiska 
eller juridiska personer. Medlemsstaterna 
kan välja att undanta personer från 
definitionen av aktiv jordbrukare när 
något av följande gäller:

Or. fr

Ändringsförslag 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när medlemsstaten 
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följande gäller: eller regionen har upprättat en lista med 
verksamheter som är relaterade till mark 
som naturligt hålls i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling och ingen sådan 
verksamhet pågår.

Or. en

Motivering

Med denna formulering kan man säkerställa att förbudet mot stödutbetalning träder i kraft 
endast om en medlemsstat eller region önskar att stöd inte ska utbetalas till denna typ av 
mark och om man har upprättat en lista med verksamheter.

Ändringsförslag 548
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när medlemsstaten 
eller regionen har upprättat en lista med 
verksamheter som är relaterade till mark 
som naturligt hålls i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling och ingen sådan 
verksamhet pågår.

Or. en

Ändringsförslag 549
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 

1. Medlemsstaterna kan välja att tillämpa 
minst en av bestämmelserna i leden a, b, c 
eller d för att inte behöva bevilja 
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följande gäller: direktstöd till fysiska eller juridiska 
personer, eller grupper av fysiska eller 
juridiska personer, när något av följande 
gäller:

Or. fr

Ändringsförslag 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av 
fysiska eller juridiska personer, när något 
av följande gäller:

1. Medlemsstaterna ska besluta att bevilja 
direktstöd till jordbrukare när något av 
följande gäller:

Or. it

Ändringsförslag 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas juridiska 
personer, eller grupper av juridiska 
personer som har blivit placerade i en 
”negativ förteckning”, delvis beslutad på 
EU-nivå, som fastställer vilka jordbrukare 
som inte är aktiva. Dessutom kan 
medlemsstaterna bestämma ytterligare 
icke-diskriminerande kriterier efter eget 
gottfinnande för att utesluta sökande som 
endast marginellt är ekonomiskt 
verksamma i jordbruket.
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Or. es

Motivering

I och med definitionen aktiv jordbrukare vill kommissionen utesluta de stödmottagare vars 
yrkesmässiga verksamhet inte alls eller endast marginellt omfattar en jordbruksverksamhet, 
såsom flygplatser, järnvägsföretag etc. Det anses att detta mål kan uppnås enklare om man 
utesluter de juridiska personer vars uttalade mål inte utgörs av jordbruksverksamhet.

Ändringsförslag 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när de använder 
mindre än hälften av sin jordbruksmark 
för jordbruksverksamhet och de på den 
mark som inte utnyttjas för 
jordbruksverksamhet inte utför någon av 
de årliga minimiverksamheter so 
medlemsstaterna har fastställt. Efter att 
ha underrättat kommissionen kan 
medlemsstaterna besluta att redan från 
början undanta vissa typer av 
markanvändning som inte ingår i normal 
jordbruksverksamhet från möjligheten att 
erhålla direktstöd. 

Or. de

Ändringsförslag 553
Robert Dušek

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
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eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

eller juridiska personer, vars främsta 
affärssyfte inte är jordbruksverksamhet, 
vilket ska avgöras utifrån objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
definieras av medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 554
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, vars främsta 
affärssyfte inte är jordbruksverksamhet, 
vilket ska avgöras utifrån objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
definieras av medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 555
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller (med undantag för 
producenter i mindre gynnande regioner 
och produkter från olika områden med 
restriktioner):

Or. lv
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Ändringsförslag 556
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när följande gäller:

Or. de

Ändringsförslag 557
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, som inte bedriver 
jordbruksverksamhet enligt definitionen i 
artikel 4.1 c.

Or. en

Motivering

Definitionen av vad som utgör aktivt jordbruk bör vara kopplad till vilken 
jordbruksverksamhet jordbrukaren bedriver och inte till inkomsten från annan verksamhet 
som kommissionen föreslår. Dessutom medför kommissionens förslag enorma administrativa 
kostnader för både myndigheter och jordbrukare, vilket bör undvikas.

Ändringsförslag 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer

Or. en

Ändringsförslag 559
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer:

Or. es

Ändringsförslag 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas eller 
överföras till fysiska eller juridiska 
personer, eller grupper av fysiska eller 
juridiska personer, när något av följande 
gäller

Or. es
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Motivering

Genom att lägga till detta krav skulle inte bara en potentiell tillströmning av markägare som 
inte bedriver jordbruk hindras, utan befintliga markägare som inte bedriver jordbruk och som 
för närvarande ansöker om stöd skulle också uteslutas från den nya ordningen för direktstöd.

Ändringsförslag 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när följande gäller:

Or. en

Ändringsförslag 562
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när följande gäller:

Or. en

Ändringsförslag 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska inte beviljas eller 
överföras till fysiska eller juridiska 
personer, eller grupper av fysiska eller 
juridiska personer, när något av följande 
gäller

Or. es

Motivering

Genom att lägga till detta krav skulle inte bara en potentiell tillströmning av markägare som 
inte bedriver jordbruk hindras, utan befintliga markägare som inte bedriver jordbruk och som 
för närvarande ansöker om stöd skulle också uteslutas från den nya ordningen för direktstöd.

Ändringsförslag 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktstöd ska inte beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer, när något av 
följande gäller:

1. Direktstöd ska beviljas fysiska eller 
juridiska personer, eller grupper av fysiska 
eller juridiska personer

Or. en

Ändringsförslag 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 

utgår
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annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 566
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret, eller

utgår

Or. de

Ändringsförslag 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret, eller

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till definition av vad en aktiv jordbrukare är fungerar inte. 
Direktstödens storlek säger i sig inte någonting om jordbrukarens verksamhet. Definitionen 
av aktiv jordbrukare bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 

utgår
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räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 571
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret. 

utgår

Or. es

Motivering

Vi förstår det som att termen aktiv jordbrukare bör höra ihop med den jordbruksrelaterade 
minimiverksamhet som denne bör utföra på sina jordbruksarealer och utesluta potentiella 
stödmottagare vars yrkesmässiga verksamhet endast marginellt hör ihop med 
jordbruksverksamhet eller inte alls.

Ändringsförslag 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret. 

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 573
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret, eller

utgår

Or. de

Motivering

Man bör undvika att kommissionens förslag leder till en allmän försämring för de företag som 
redan vidtagit många jordbruksmiljöåtgärder och som planerar att fortsätta med detta. 
Skyldigheten att delta i jordbruksmiljöåtgärder under flera år är precis som när det gäller 
ekologiskt jordbruk ett grundläggande långsiktigt företagsbeslut som kan ge ett avsevärt 
mervärde på miljöanpassningsområdet.

Ändringsförslag 574
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 575
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 578
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen av vad som utgör aktivt jordbruk bör vara kopplad till vilken 
jordbruksverksamhet jordbrukaren bedriver och inte till inkomsten från annan verksamhet 
som kommissionen föreslår. Dessutom medför kommissionens förslag enorma administrativa 
kostnader för både myndigheter och jordbrukare, vilket bör undvikas.

Ändringsförslag 579
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 580
Martin Häusling



AM\907852SV.doc 157/170 PE492.791v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 581
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

(a) som bedriver jordbruksverksamhet 
eller som håller mark i enlighet med god 
jordbrukshävd och innebär goda 
miljöförhållanden i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1782/2003
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Or. en

Ändringsförslag 583
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

(a) som inte föder upp eller odlar 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion

Or. en

Ändringsförslag 584
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret.

(a) som inte föder upp eller odlar 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion

Or. en

Ändringsförslag 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret. 

(a) jordbruksarealen i ett 
jordbruksföretag används för otillåten 
verksamhet som inte är 
jordbruksverksamhet

Or. en

Ändringsförslag 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre 
än 5 % av deras totala inkomster från 
annan verksamhet än 
jordbruksverksamhet under det senaste 
räkenskapsåret. 

(a) jordbruksarealen i ett jordbruksföretag 
används för otillåten verksamhet som inte 
är jordbruksverksamhet

Or. en

Ändringsförslag 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste räkenskapsåret.

a) De deltar inte regelbundet och aktivt i 
förvaltningen av eller arbetet vid ett 
jordbruksföretag eller har inte bedrivit 
jordbruksverksamhet under 2011.
Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
kriterier som används för att definiera 
detta deltagande.

Or. es
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Motivering

Genom att lägga till detta krav skulle inte bara en potentiell tillströmning av markägare som 
inte bedriver jordbruk hindras, utan befintliga markägare som inte bedriver jordbruk och som 
för närvarande ansöker om stöd skulle också uteslutas från den nya ordningen för direktstöd.

Ändringsförslag 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det årliga direktstödet utgör mindre än 
5 % av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet under 
det senaste räkenskapsåret, eller

(a) Det årliga direktstödet utgör mer än 5 
% av deras totala inkomster från annan 
verksamhet än jordbruksverksamhet under 
det senaste räkenskapsåret,

Or. it

Ändringsförslag 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) vars jordbruksverksamhet endast 
utgör en obetydlig del av deras totala 
affärsverksamhet 

Or. en

Ändringsförslag 590
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De är upptagna i en förteckning över 
enheter och/eller situationer som 
diskvalificerar dem från att vara 
berättigade till stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. pt

Ändringsförslag 591
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Deras jordbruksverksamhet utgör inte 
en betydande del av deras samtliga 
ekonomiska verksamheter, och 
procentandelen ska fastställas av de 
behöriga statliga eller regionala 
myndigheterna.

Or. es

Ändringsförslag 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) vars huvudsakliga syfte med 
verksamheten eller företaget inte är att 
bedriva jordbruksverksamhet 

Or. en
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Ändringsförslag 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. es

Motivering

Denna punkt utgår eftersom svårigheten att tillämpa denna har påpekats av självaste 
revisionsrätten. Vi tror att det blir mycket svårt att verkställa detta krav.
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Ändringsförslag 595
James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till definition av vad en aktiv jordbrukare är fungerar inte. 
Direktstödens storlek säger i sig inte någonting om jordbrukarens verksamhet. Definitionen 
av aktiv jordbrukare bör lämnas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 599
Hynek Fajmon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 600
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 601
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 

utgår
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enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

Or. en

Motivering

Definitionen av vad som utgör aktivt jordbruk bör vara kopplad till vilken 
jordbruksverksamhet jordbrukaren bedriver och inte till inkomsten från annan verksamhet 
som kommissionen föreslår. Dessutom medför kommissionens förslag enorma administrativa 
kostnader för både myndigheter och jordbrukare, vilket bör undvikas.

Ändringsförslag 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling, och marken används inte för 
att föda upp eller odla 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling, och marken används inte för 
att föda upp eller odla 



AM\907852SV.doc 167/170 PE492.791v01-00

SV

enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 604
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt
hålls i ett skick som lämpar sig för bete
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

b) vars jordbruksareal inte huvudsakligen 
utgörs av arealer som hålls i ett skick som 
lämpar sig för bete eller odling eller

Or. en

Ändringsförslag 605
Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

b) Minimiverksamheten i enlighet med 
artikel 4.1 c bedrivs inte på dessa arealer.

Or. en
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Motivering

Det är svårt att definiera vad som menas med mark som naturligt hålls i ett skick som lämpar 
sig för bete eller odling, och det är tveksam om detta alls är utbrett i jordbrukssystem som 
inte är naturliga utan (som kan vara) delvis naturliga. I ekologiska successionssystem kan till 
exempel arealer bli övervuxna med buskskogsvegetation, vilket kan motverkas med betestryck.

Ändringsförslag 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer. Med hänsyn till geografiska 
skillnader och olika typer av jordbruk bör 
medlemsstaterna avgöra om djurbönder 
har en tillräckligt stor djurtäthetsfaktor 
och om odlande bönder har en tillräckligt 
stor produktion av grödor. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör införa objektiva kriterier som kan säkerställa att EU-stöd endast ges till 
verksamma jordbrukare, och inte till overksam mark.

Ändringsförslag 607
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 

b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
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hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna eller, i 
förekommande fall, regionerna i enlighet 
med artikel 4.1 c bedrivs inte på dessa 
arealer.

Or. es

Ändringsförslag 608
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna eller 
regionerna i enlighet med artikel 4.1 c 
bedrivs inte på dessa arealer.

Or. en

Ändringsförslag 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

(b) vars jordbruksarealer huvudsakligen 
utgörs av arealer som naturligt hålls i ett 
skick som lämpar sig för bete eller odling 
och som inte bedriver den 
minimiverksamhet som fastställs av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.1 
c på dessa arealer.
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Or. en

Ändringsförslag 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och om den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna inte 
bedrivs på dessa arealer.

Or. it

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör det vara upp till varje enskild medlemsstat att 
definiera vad som är en "aktiv jordbrukare".

Ändringsförslag 611
Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c bedrivs inte på 
dessa arealer.

(b) Deras jordbruksarealer utgörs 
huvudsakligen av arealer som naturligt 
hålls i ett skick som lämpar sig för bete 
eller odling och om den minimiverksamhet 
som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 4.1 c inte bedrivs på 
dessa arealer.

Or. it


